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Kelmės rajone 
dingusių vaikų 
ieškoti padeda 
kariuomenė 

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — 
Kelmės apylinkes nuo 11 valandos 
ryto ketvirtadienį iš oro pradėjo žval
gyti Lietuvos kariuomenės sraigtas
parnis. Tikimasi, jis padės surasti 
jau dvi paras be žinios dingusius du 
broliukus. Įvairias vietoves šukuos ir 
kariai. 

Petrališkės kaime gyvenę du 
broliukai — 7 metų Tomas Jonaitis 
ir 12-metis Mantas Jonaitis paslap
tingai dingo antradienį. 

Policija iš gyventojų gauna pra
nešimų apie pastebėtus į ieškomus 
brolius panašius vaikus, tačiau šie 
pranešimai apčiuopiamų rezultatų 
kol kas nedavė. 

Kelmės rajono apylinkės proku
ratūros vyriausioji prokurorė Birutė 
Jankūnienė sakė, kad pareigūnai 
vykdo papildomas apklausas. 

„Visi pranešimai patikrinami, 
keista, jei žmonės juos pamatė, ga
lėjo paimti ir tempti už rankos į ar
timiausią policijos komisariatą. Juk 
dvi naktys nenakvotos namuose! Jie 
pinigėlių teturėjo 11 litų", — kalbėjo 
prokurorė. 

Ieškoti dingusiųjų mestos dide
lės pareigūnų pajėgos. 

Vaikų mama 35 metų Petrališkės 
kaimo gyventoja policijai pranešė, 
kad iš pradžių apie 2 vai. po pietų an
tradienį iš namų į parduotuvę išėjo 
jos 7 metų sūnus. Vėliau neva į tre
niruotę išsiruošė vyresnysis jos 
sūnus. 12-metis berniukas taip pat 
dingo be žinios. 

Nukelta i 6 psl. 

•Sporto apžvalga. 
Krepšinio pasaulyje. 
•Paminėtas LKB 
Kronikos 35-metis. 
•Popiežiaus Benedikto 
XVI žinia gavėnios proga. 
•Laisvalaikio skaitiniai. 
•,^Ambasadoriaus Taurė 
2007" Didžiojoje 
Britanijoje. 
•Žinomas dainininkes 
prisimenant. 
•Maldos, kad lietuvių 
parapijos nebūtų uždary
tos. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Europos Sąjunga vis dar siekia 
tapti daugiau nei bendra rinka 

Briuselis, kovo 21 d. (AFP/ 
BNS) — Artėjant 50-osioms įkūrimo 
metinėms, Europos Sąjunga (ES) vis 
stengiasi atsikratyti kritikos, kad jau 
27 valstybes vienijantis blokas tėra 
„bedvasė laisvos prekybos zona". 

ES, susikūrusi kaip anglies ir 
plieno gamybos blokas, per pusšimtį 
savo istorijos metų sėkmingai siejo 
atskirus Europos ūkius ir skatino 
precedento neturintį jų klestėjimą. 

ES švenčia 50-ąsias Romos su
tarties pasirašymo metines sekma
dienį, kovo 25 dieną. 

ES ekonominė galia teoriškai yra 
milžiniška. Svarbiausi sprendimai 
dėl tarptautinės prekybos ir konku
rencijos klausimais šiomis dienomis 
priimami ES lygiu. 

Nukelta i 7 psl. ES parlamento posėdis. 

Jauni gydytojai nenori dirbti kaimuose 
Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — Gy

dytojų stygiaus problemą vis dažniau 
siūloma spręsti sovietmečiu įprastu 
būdu - valstybės lėšomis studijavu
sius studentus keleriems metams 
įdarbinant pagal paskyrimus. Vil
niaus universiteto Medicinos fakulte
to prodekanas Rimantas Stukas tuo 
abejoja. „Prievarta problemos ne
išspręs. Sveikatos apsaugos ministe
rijai reikia ieškoti kitų būdų kelti 
specialistų interesą važiuoti į mies

telius ir kaimus", — teigė docentas. 
Apie dideles investicijas j medikų 

rengimą ir studentų planus baigus 
mokslus išvykti dirbti svetur disku
tuojama jau seniai, tačiau realiai 
sveikatos priežiūrc? darbuotojų am
žius didėja, o jų pamaina neužtikrina
ma. 

„Kai kurių rajonų merai jau kal
ba apie tai, kad gydymo įstaigos užsi-
darinės ne dėl planuotos restruktū
rizacijos, o dėl to, kad nebebus kam 

dirbti", — sakė Lietuvos savivaldybių 
asociacijos patarėja Audronė Varei
kytė. 

Tai patvirtino ir Kupiškio, kurio 
ligoninėje dėl gydytojų stygiaus buvo 
uždarytas chirurginis skyrius, meras 
Leonas Apšega. 

„Operacinės užrakintos — pei
liukai, kaltukai ir pjūkliukai padėti. 
Atsiras chirurgas — atrakinsim, de-
zinfekuosim, prašvitinsim ir galės to
liau operuoti, Nukelta į 6 psl. 

A. Brazauskas 
Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — 

„Jūs turite mane matyti tokį, koks aš 
esu šiandien, mieli studentai. Jeigu 
jūs norite mane matyti tokį - ačiū, aš 
dalyvausiu. Bet jeigu jūs norite mane 
matyti, koks aš buvau 1987 m., 1989 
m., tada mes nesusikalbėsime", — 
trečiadieni Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institute (TSPMI) studen
tams sakė socialdemokratų vadovas 
Algirdas Brazauskas. 

TSPMI paskaitas skaitantis poli
tikas viešoje diskusijoje buvo privers
tas aiškintis dėl savo praeities, mat, 
anot kai kurių studentų, kadenciją 
baigęs prezidentas ir buvęs premje
ras, kuris sovietmečiu vadovavo Lie
tuvos komunistų partijai (LKP), ne
turėtų tapti universiteto lektoriumi. 

„Kalbėjau didžiuliuose mitin
guose Vingio parke, kur dalyvavo 
100-200 tūkstančių žmonių ir žmo
nės manimi patikėjo. Ir buvau išrink
tas prezidentu - gavau 61 proc. bal
sų", — prisiminė 12 metų LKP sek
retoriumi dirbęs A. Brazauskas. 

Anot jo, per paskutinį LKP su-

i dėl praeities ii 

Algirdas Brazauskas. 

važiavimą 1989 m. gruodį buvo pri
imta deklaracija, kad Lietuvos LKP. 
atsiribojusi nuo Maskvos komunistų 
partijos, savo tikslu kelia Lietuvos 
nepriklausomybę. A. Brazauskas 
tikino, kad tuo viskas ir pasakyta. 

Tačiau studentai neatlyžo - jie 
citavo 1989 m. kovą „Tiesoje" išs
pausdintus A. Brazausko žodžius: 
„Kuriame socializmą TSRS sudėtyje 
ir jokio kito Nukelta į 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

KREPŠINIO PASAULYJE 

LIETUVOS AMBASADOS JAV TAURĖ 
TURI NAUJĄ ŠEIMININKĄ 

Amerikos katalikiškojo univer
siteto (Catholic University of Ame
rica) sporto rūmuose Vašingtone 
kovo 17 dieną įvyko kasmetinis krep
šinio turnyras Lietuvos Respublikos 
ambasados JAV taurei laimėti. 

Kasmetiniame krepšinio turnyre 
apsilankė LR ambasados JAV nauja
sis ambasadorius A. Brūzga. 

Ambasados taurę stipresnėje „A" 
grupėje pirmą kartą laimėjo Long 
Island „Žvaigždės", finalinėse rung
tynėse po atkaklios kovos rezultatu 
34:33 nugalėjusi JAV vyriausybinių 
institucijų komandą - „Žalgiris". 
Naudingiausiu finalo žaidėju pri
pažintas Valdas Vasylius iš Old Do
minion University. Trečiąją vietą 

iškovojo Los Angeles „Banga", rezul
tatu 39:28 įveikusi Connecticut 
„Ąžuolus". 

Krepšinio mėgėjams skirtoje var
žybų „B" grupėje pirmą vietą laimėjo 
Baltimorės „Vilkas", rezultatu 51:44 
nugalėjęs New York „Lietuvių atletų 
klubo" komandą. Trečiąją vietą ,,B" 
grupėje laimėjo New Jersey „Lieps
na", įveikusi Philadelphia „Arą". 

Po varžybų vykusioje vakaronėje 
dalyvius ir žiūrovus pasveikino Lie
tuvos Respublikos ambasadorius JAV 
Audrius Brūzga: „Neatsitiktinai Am
basados taurės krepšinio tu rnyrą 
sugretinome su Kovo 11-osios, Ne
priklausomybės atkūrimo švente . 
Krepšinis šiandieną jau neatsiejamas 
nuo Lietuvos. Oranžinis kamuolys 
mus suvienija, įkvepia ryžto ir en
tuziazmo. Lietuvoje, kaip ir krepšinio 
aikštelėje, verda gyvenimas, pulsuoja 
energija, netrūksta optimizmo, ryžto 
siekti rezultato - būti geriausiu iš 
geriausių. Tikiu, mus lydės sėkmė, jei 
žaisime, laikydamiesi taisyklių, jei 
žaidimas bus komandinis, jei mus pa
laikys draugai ir partneriai, taip pat 
ir čia Amerikoje". 

Vakaro metu koncertavo tautinių 
šokių grupė iš Philadelphijos „Auš
rinė". 

Krepšinio turnyre dalyvavo 17 
komandų: Amerikos lietuvių koman
dos iš Boston, New York, Atlanta, Los 
Angeles, VVashington, DC, Philadel
phia, Baltimore, New Jersey, Nebras-
ka, Virginia, Connecticut ir New York 
valstijų. Su lietuvaičiais jėgas išbandė 
jungtinė JAV valstybinių institucijų 
komanda. 

Kasmetinį krepšinio tu rnyrą 
rėmė ir prizus įsteigė JAV naciona
linėje krepšinio lygoje NBA rungty
niaujanti Washington valstijos „Wi-
zards" komanda, krepšininkas Da
rius Songaila, VVashington Lietuvių 
Bendruomenė, laikraštis „Amerikos 
lietuvis", įmonės „Alita", „Raguolis", 
„B&B Duplicators, Ine". 

LR a m b a s a d o s info. 

KREPŠINIO PASAULYJE 

BAIGIASI ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
LYGOS ŽAIDIMAI 

ČLKL direktorius Aurimas Matulevičius įteikia šios lygos senjorų grupės čem
pionų - „Lokių" komandos kapitonui Alvydui Martišiui nugalėtojų trofėjų po 
finalinių rungtynių kovo 17 d. E. Šulaičio nuotr. 

»» Lokių" komanda — senjorų 
čempionas 

Kovo 17 d. Jaunimo rūmuose 
prie Pasaulio lietuvių centro, Lemon-
te, įvykusiose Čikagos lietuvių krep
šinio lygos (CLKL) senjorų finalinėse 
rungtynėse pirmą kartą čempionų 
titulą iškovojo „Lokių" komanda. J i 
finale įveikė Aukštai t i ją" 84:53. 

„Lokių" krepšininkai buvo aiš
kiai pajėgesni už savo varžovus ir pir
mavo visą žaidimo laiką, tad jų per
galė nebuvo netikėta. 

Laimėtojai džiūgavo, kuomet 
ČLKL direktorius Aurimas Matu
levičius komandos kapitonui Alvydui 
Martišiui įteikė nugalėtojų trofėjų. 

Laimėjo „Radvil iškis" ir 
„Kretinga" 

žinoma, tarp žiūrovų nesukėlė azarto 
— juk daug mieliau stebėti vienodo 
pajėgumo komandų rungtynes. 

Nukelta i 8 psi. 

—i 
Daugiau sporto žinių 

skaitykite 8-10 psi. 

Finale varžėsi dvi stipriausios komandos. 

„Radviliškio" komandos žaidėjas Ar
vydas Astrauskas (kairėje), kovo 17 d. 
šventęs savo gimtadienį, prieš rung
tynes buvo apdovanotas savo koman
dos draugų. E. Šulaičio nuotr. 

Po šio veteranų susitikimo įvyko 
dvi antrosios vyrų pusfinalio rungty
nės. Pirmieji aikštelėn išbėgo „Rad
viliškio" ir „Atlanto" komandų 
krepšininkai. Buvo pagerbtas „Rad
viliškio" komandos žaidėjas Arvydas 
Astrauskas. Tą dieną savo gimtadienį 
šventęs krepšininkas iš komandos 
draugų gavo dovaną. 

Per pirmą susitikimą „Radviliš
kio" komanda be didesnio vargo pa
laužė „Atlanto" pasipriešinimą, lai
mėjo kovą 97:78 ir pateko į finalą. 

Ant rame pusfinalio susitikime 
įtampa buvo dar mažesnė. „Kretin
ga" triumfavo prieš „Aukštaitiją" net 
100:55. Tokia į t ikinant i pergalė, 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų S65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 
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RADVILENAI PAMINĖJO UNIKALIOS 
KRONIKOS 35-METĮ 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Atrodo, jau nurimo nuogąstavi
mai dėl šalies sienų saugumo, bet 
buvusių „vaduotojų" kėslai anaiptol 
nepasikeitė. Agresyviai nusiteikusių 
politikų, o ypač karingųjų generolų 
pareiškimai vienareikšmiai byloja, 
kad Rytų kaimynė nėra patenkinta, 
kai buvo priversta pripažinti, jog 
NATO skydas iš tikrųjų yra patikima 
Baltijos šalių, o kartu ir Europos Są
jungos, sienų apsauga. Tačiau vidaus 
politikoje nesiliaujančios sumaištys 
pagrįstai kelia nerimo. Esame stip
riai veikiami Lietuvos valstybingu
mui priešiškų svetimų jėgų. O gyve
nimas teka plačia upe ir iš svetur pa-
kurstomi neramumai nesuardo pilie
tinei visuomenei būdingo ritmo. 

tą. Tereikia prisiminti beveik visų 
dvasininkų verbavimą dirbti KGB 
agentais, grasinimus, šantažą, pasiū
lymus, prisiminti fizinį kunigų semi
narijos naikinimą, religinio gyvenimo 
apribojimą vien kulto apeigų atliki
mu, teismus ir baudas už vaikų kate-
chizaciją ir t.t. 

Stalinistinio teroro metai buvo 
praėję ir Brežnevo laikų karingasis 
ateizmas demokratinio pasaulio aki
vaizdoje norėjo išsaugoti savo veidą. 
Sitai jis galėjo padaryti su sąlyga, jei 
pasaulis nežinos tikrosios tikinčiųjų 
padėties sovietinėje imperijoje. Melas 
ir tamsa buvo pagrindiniai šulai, į 
kuriuos rėmėsi visas antibažnytinės 
prievartos aparatas. Tuo metu mes, 
Lietuvos kunigai, supratome, kad 
tėra vienas išsigelbėjimo kelias, gal
būt netgi ne kelias, o tik takelis, bet 
jis yra. Tas kelias — tai pastangos 
siekti tokio viešumo, kad apie sovie
tinės valdžios nežmonišką kovą su 
Bažnyčia ir apie jos vykdomą Lie
tuvos nutautinimą sužinotų visas 
pasaulis, siekti pakelti tamsos uždan
gą nuo visų melagingų lozungų, kad 
raudonas karalius pasirodytų visu 
savo nuogumu". 

KGB pastangos sustabdyti ,,Kro
nikos" leidimą buvo bergždžios. Pa
sipriešinimo istorijoje tai unikalus 
darnios ir itin veiksmingos konspira
cinės veiklos pavyzdys. Kronika buvo 
leidžiama 17 metų. Sovietijos valdo
mose žemėse tai buvo negirdėtas ir 
sunkiai Įsivaizduojamas faktas. Kro
nika prasiskverbdavo per „geležinę 
uždangą" i laisvąjį pasaulį ir radijo 
balsais daugeliu kalbų pasakodavo 
apie Bažnyčios persekiojimus Lietu
voje ir Tautos pastangas apginti sa
vastį. 

Okupacijos metais Tautos ir 
Bažnyčios siekiai sutapo - apginti 
tikinčiųjų teises, išsaugoti tautinę 

savimone bei pagarbą tėvynės 
istorijai, tradicijoms ir siekti 

išsilaisvinimo. 
pijos klebonas kun. Sigitas Bitkaus-
kas. 

LKB kronikos gyvavimo periodas 
yra neatsiejama Tautos ir Bažnyčios 
pasipriešinimo okupacijai ir smurtui 
istorijos dalis. Sis faktas vertintinas 
ir platesniu požiūriu. Be užsienio 
politinės, diplomatinės ir realios Va
karų paramos dešimtmetį trukusi 
ginkluota kova buvo nuslopinta, ta
čiau pilietinis pasipriešinimas išliko 
iki pat Atgimimo, pavirsdamas ma
siniu judėjimu, kuris į istoriją įėjo 
Sąjūdžio vardu. 

,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika" suvaidino labai ryškų vaid
menį. Nieko panašaus nėra buvę nė 
vienoje sovietų pavergtoje šalyje. Si 
sąsaja išskirtinai svarbi jaunimo, 
taigi ir jaunojo kario, ugdymo pro
gramose. 

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos mokomojo pulko vadas pik. 
Arūnas Dudavičius įteikė svečiui 
jaunųjų karių priesaikos tekstą. 

Atsivertęs „Žurnalistikos encik
lopediją" (Vilnius: Pradai, 1997), tuš
čiai ieškojau atskiro straipsnelio apie 
LKBK. Radau tik apžvalginiame 

LKB Kronika yra svarbi ugdant jau
nąjį karį. 

Kovo 16-ąją paminėta Knygnešio 
diena, kuri taip pat byloja apie engtos 
tautos pastangas apginti savo teises 
ir laisves. Rukloje dislokuotame Mo
komajame pulke įvyko karininkų ir 
seržantų susitikimas su Kauno ar
kivyskupu metropolitu Sigitu Tam
kevičiumi. Svečias pasakojo „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos" 
istoriją ir parodė ta tema surinktas 
nuotraukas bei vaizdus. 

Sovietmečiu visuomenė gyveno 
buldozerinio ateizmo sąlygomis. Ka
talikų Bažnyčia buvo laikoma ne tik 
idėjiniu priešu, skleidžiančiu tikėjimo 
tiesas, nesuderinamas su pseudo-
mokslinėmis komunizmo dogmomis, 
bet ir kaltinama tautinės savimonės 
palaikymu ir ugdymu. Okupacijos 
metais Tautos ir Bažnyčios siekiai su
tapo - apginti tikinčiųjų teises, iš
saugoti tautinę savimonę bei pagarbą 
tėvynės istorijai, tradicijoms ir siekti 
išsilaisvinimo. 

Pirmasis LKB Kronikos numeris 
pasirodė 1972 m. kovo 19 d. Vienas iš 
aktyviausių šio leidinio sumanytojų 
organizatorių ir redaktorių, tuomet 
dar tik kunigas, nuo 1996 m. arki
vyskupas S. Tamkevičius „Kronikos" 
25-mečio minėjimo Kaune proga 
1997 m. balandžio 5 d. kalbėjo: „So
vietinės okupacijos metai Bažnyčiai 
buvo didelių išbandymų metai. Ir ne 
tik pirmieji pokario metai, kai buvo 
įkalinta šimtai kunigų, bet ir brež
nevinės epochos metai, kai Bažnyčia 
buvo labai planingai guldoma į kars-

Kronika buvo leidžiama 17 metų. 
Sovietijos valdomose žemėse tai 

buvo negirdėtas ir sunkiai 
įsivaizduojamas faktas. 

straipsnyje „Pogrindinė periodika" 
kelias eilutes, skirtas šiam unikaliam 
okupacijos laikotarpio leidiniui. Ta
čiau sovietinio melo ir mulkinimo lei
diniams: „Komunistas", „Komu
nistinė periodika", „Komunistiniu 
keliu", „Komunizmo aušra", „Komu
nizmo pergalė", „Komunizmo švytu
rys", „Komunizmo vėliava" skirta po 
ilgesnį ar trumpesnį straipsnį. Dau
giau tokio tipo skaitalų nevardysiu, 
nes jų aibė. 

Atgimusioje nepriklausomoje 
Lietuvos Respublikoje nebuvo išdrįs
ta nusilenkti net okupacijos metų 
unikumui šviesuliui - „Katalikų 
Bažnyčios Kronikai"! 

Puiki proga pamąstyti ne tik apie 
VSD ir Seimo neįgalumą. Dar negreit 
atskratysime sovietmečio balasto. 

Lietuvoje šie balsai buvo godžiai 
gaudomi. Jie stiprino laisvės viltį ir 
palaikė tikėjimą pasipriešinimo bū
tinumu ir teisumu. Sovietų valdžia, 
su būdinga visoms kriminalinėms 
struktūroms baime, labiausiai bijojo 
viešumo. Kronika anuomet privers
davo būti gerokai santūresniems so
vietinius pareigūnus. Kronikos skel
biamos žinios gerokai varžė ir kola
borantus. Niekas nenorėjo būti ap
šviestas už tamsius nusikalstamus 
darbus. 

Aukštasis svečias papasakojo ne 
tik apie leidybinės konspiracijos sun
kumus ir pasiryžėlių išradingumą, 
bet ir apie dvasininkus bei pasau
liečius, padėjusius leisti ir platinti 
„Kroniką": kunigus Praną Račiūną, 
Alf. Svarinską, Bronių Antanaitį, 
JAV gyvenantį Kazimierą Pugevičių, 
Kazimierą Kuzminską, pasaulietį 
Petrą Plumpą, Nijolę Sadūnaitę ir 
kitus. 

Pranešimui pasibaigus, Arkivys
kupas atsakė į dalyvių klausimus. Mokomojo puiko karininkai ir seržantai susitiko su Kauno arkivyskupu 
Renginyje dalyvavo ir Jonavos para- metropolitu S. Tamkevičiumi, SJ. 
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Popiežiaus Benedikto XVI ž in ia 
2007 m% gavėnios proga 

Popiežius Benediktas XVI 

„Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė" 
(Jn 19, 37) 

Brangūs broliai ir 
seserys! 

„Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė" (Jn 
19, 37). Sie Biblijos žodžiai bus mūsų 
apmąstymų šių metų gavėnios laiko
tarpiu tema. Gavėnia yra tinkamas 
metas pasirengti kartu su Marija ir 
Jonu, mylimuoju mokiniu, stovėti 
šalia To, kuris ant kryžiaus atidavė 
savo gyvybę už visą žmoniją (plg. Jn 
19, 25). Šiuo atgailos ir maldos laiko
tarpiu gyvai sujaudinti žvelgiame į 
nukryžiuotą Kristų, savo mirtimi Gol
gotoje apreiškusi mums visą Dievo 
meilę. Meilės temą aptariau encik
likoje „Deus caritas est", išryškin
damas dvi jos pagrindines formas: 
agapę ir erosą. 

Dievo meilė: agapė ir erosas 
v 

Žodžiu agapė, dažnai pasitaikančiu Naujajame Testamente, žymima pasi
aukojamoji meilė to, kuris vien ieško gerovės kitam; tuo tarpu žodis erosas 
suvokiamas kaip meilė to, kuris kamuojamas stygiaus ir trokšta susijungti su 
mylimuoju. Meilė, kuria mus apsupa Dievas, neabejotinai yra agapė. Argi gali 
žmogus Dievui ką nors duoti, ko Šis dar neturėtų? Visa, kas žmogus yra ir ką 
turi, yra Dievo dovana: vadinasi, visko iš Dievo reikia kūriniui. Tačiau Dievo 
meilė yra ir erosas. Senajame Testamente visatos Kūrėjas rodo savo išsirink-
tajai tautai išrenkančiąją meilę, pranokstančią bet kokį žmogiškąjį motyvą. 
Pranašas Ozėjas šią dieviškąją aistrą išreiškia drąsiais vaizdais, kaip antai 
vyro meilės svetimaujančiai žmonai įvaizdžiu (plg. 3, 1-3); savo ruožtu 
Ezechielis apie Dievo santykį su Izraelio tauta nesibaimina kalbėti karštai ir 
aistringai (plg." 16, 1-22). Tokie bibliniai tekstai rodo, kad erosas yra paties 
Dievo širdies dalis: Visagalis laukia savo kūrinių „taip", kaip to iš savo 
sužadėtinės laukia jaunas sužadėtinis. Dėl piktojo klastos žmonija, deja, iš pat 
pradžių nuo Dievo meilės atsitverė pasitenkinimo savimi, kuris neįmanomas, 
iliuzija (plg. Pr 3, 1-7). Gręždamasis į save, Adomas nutolo nuo Dievo, gyvy
bės šaltinio, ir tapo pirmas iš tų, „kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui 
buvo patekę į vergiją" (Žyd 2,15). Tačiau Dievas liko nenugalėtas; priešingai, 
žmogaus „ne" lemtingai paskatino jį parodyti visą savo meilės jėgą. 

Kryžius rodo Dievo meilės pilnatvę 

Būtent kryžiaus slėpinyje atsiskleidžia neatremiama dangiškojo Tėvo 
gailestingumo galia. Kad susigrąžintų savo kūrinio meilę, jis sutiko sumokėti 
didžiausią kainą, kuri buvo jo viengimio Sūnaus kraujas. Mirtis, pirmajam 
Adomui didžiausios vienatvės ir bejėgystės ženklas, buvo paversta aukščiau
siu naujojo Adomo meilės ir laisvės aktu. Tad kartu su Maksimu Išpažinėju 
galima drąsiai sakyti, kad Kristus „mirė, taip sakant, dieviškai, nes mirė 
savanoriškai" („Ambigua", 91, 1956). Kryžiuje atsiskleidžia Dievo erosas 
mums. Erosas, pasak Pseudodionizo, yra jėga, „neleidžianti mylinčiajam likti 
savyje, bet spaudžianti jį vienytis su mylimuoju" („De divinis nominibus", IV 
13: PG 3, 712). Argi yra „kvailesnis erosas" (N. Cabasilas. „Vita in Cristo", 
648) už tą, kuris paskatino Dievo Sūnų vienytis su mumis iki kančios prisi
imant mūsų nusikaltimų padarinius? 

„Kurį perdūrė" 

Brangūs broliai ir seserys, žvelkime į ant kryžiaus perdurtą Kristų! Jis 
yra labiausiai sukrečiantis Dievo meilės, meilės, kurioje erosas ir agapė vie
nas kitam ne prieštarauja, bet vienas kitą apšviečia, apreiškimas. Ant kry
žiaus pats Dievas it išmaldos prašo savo kūrinio meilės: jis trokšta kiekvieno 
iš mūsų meilės. Apaštalas Tomas įžiūrėjo Jėzuje „Viešpatį ir Dievą", įbes
damas pirštą į žaizdą jo šone. Nestebėtina, jog daugybė šventųjų Jėzaus Širdį 
laikė labiausiai jaudinančia šio meilės slėpinio išraiška. Tiesiog būtų galima 
pasakyti, kad Dievo eroso žmogui apreiškimas iš tikrųjų yra aukščiausia jo 
agapės išraiška. Iš tiesų tiktai meilė, vienijanti neužsitarnaujamą savęs ati
davimą ir aistringą abipusiškumo troškimą, sukelia apgirtimą, leidžiantį leng
vai pakelti sunkiausias aukas. Jėzus yra pasakęs: „Kai būsiu pakeltas nuo 
žemės, visus patrauksiu prie savęs" (Jn 12, 32). Atsakas, kurio iš mūsų karš
tai laukia Viešpats, - tai jo meilę priimti ir leistis, kad jis patrauktų prie savęs. 
Tačiau vien priimti jo meilę neužtenka. Į tokią meilę būtina atsiliepti įsi
pareigojant perteikti ją kitiems: Kristus „traukia mane prie savęs", kad šu 
manimi susivienytų ir išmokytų mane jo paties meile mylėti brolius ir seseris. 

Kraujas ir vanduo 

„Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė". Kupini pasitikėjimo, žvelkime į perdurtą 
Jėzaus šoną, iš kurio ištekėjo „kraujo ir vandens" (Jn 19, 34). Bažnyčios tėvai 
šiuos elementus laikė Krikšto ir Eucharistijos sakramentų simboliais. Su 
Krikšto vandeniu, Šventosios Dvasios veikimo galia, mums atsiveria trejy-
binės meilės gelmė. Gavėnios kelionėje, atmindami savo krikštą, esame ragi
nami išeiti iš savęs bei su pasitikėjimo kupinu atsidavimu atsiverti 
gailestingam Tėvo glėbiui (plg. Šv. Jonas Auksaburnis. „Catechesi", 3, 14 ir t.). 
Kraujas, Gerojo Ganytojo meilės simbolis, teka į mus pirmiausia Eucharistijos 
slėpinyje: „Eucharistija mus įtraukia į Jėzaus saviaukos aktą... esame Įimami 
į jo saviaukos dinamiką" („Deus caritas est", 13). Tad gavėnios laikotarpį 
išgyvenkime kaip „eucharistinį" metą, kai, priimdami Jėzaus meilę, mokomės 
skleisti ją aplink save kiekvienu veiksmu bei žodžiu. To, „kurį perdūrė", kon
templiacija taip mus verčia atverti širdį kitiems pamatant žmogaus būties kil
numui padarytas žaizdas, ypač verčia kovoti su kiekviena paniekos gyvybei 
bei žmogaus išnaudojimo forma ir lengvinti daugybės žmonių vienatvės bei 
apleistumo dramas. Tada gavėnios metas kiekvienam krikščioniui taps atnau
jinta Jėzuje Kristuje mums dovanotos Dievo meilės patirtimi - meilės, kurią 
savo ruožtu turime kasdien „toliau dovanoti" artimui, pirmiausia labiausiai 
kenčiantiems ir jos labiausiai reikalingiems. Tiktai taip galėsime pilnatviškai 
dalytis Velykų džiaugsmu. Marija, Gražiosios Meilės Motina, teveda mus šiuo 
gavėnios, tikro atsivertimo į Kristaus meilę, keliu. Jums, brangūs broliai ir 
seserys, linkiu vaisingo gavėnios meto ir, kupinas meilės, visiems teikiu ypa
tingą apaštališkąjį palaiminimą. 

BENEDICTUS P P XVI 
„Bažnyčios žinios" ir katalikai.lt 

Vatikanas, 2006 m. lapkričio 21d. 

Afganistane - Mišios lietuvių kariams 

Kovo 18 dieną Afganistane, Goro 
provincijoje PAG-4 (ketvirtojoje Pro
vincijos atkūrimo grupėje) tarnaujan
tys kariai vėl galėjo dalyvauti sekma
dienio Mišiose. Net ir toli nuo tė
vynės bei svetimoje tiek kultūriniu, 
tiek religiniu požiūriu aplinkoje tar
naujantys kariai galės pasiruošti di
džiausiai metinei krikščionių šventei 
Velykoms, kurią šiemet švęsime ba
landžio 8 dieną. Mišiose dalyvavo ne 
tik lietuviai kariai, bet ir kartu su jais 
tarnaujantys kroatai. Vatikano II Su
sirinkimas konstitucijoje Gaudium et 
Spės kaip atskirą visuomenės grupę 
išryškino kariuomenės žmones ir pa
žymėjo, jog kas tarnybą tėvynei atlie

ka kariuomenėje, telaiko save tautų 
saugumo bei laisvės gynėjais ir, tinka
mai atlikdami savo pareigas, tikrai 
teprisideda prie taikos palaikymo. 

Padėti kariams suvokti save kaip 
tautų saugumo bei laisvės gynėjus 
pastaruoju laikmečiu tapo dar vienu 
Lietuvos kariuomenės Ordinariato 
prioritetu. Tai daroma palydint ka
rius į tarptautines taikos palaikymo 
misijas, taip pat ir karo kapelionams 
dalyvaujant tose misijose bei dalijan
tis su kariais kasdieniais rūpesčiais, 
vargais ir džiaugsmais. 

(kun. Virginijus Veilentas, 
Vatikano radijui iš Afganistano) 

Pagal „Vatikano radiją" 

http://katalikai.lt
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Laisvalaikio skaitiniai 
Visi Henriko Radausko eilėraščiai 
Henrikas Radauskas yra vienas 

žymiausių lietuvių lyrikos kūrėjų. 
Kam rūpi poezija kaip kūrybos, me
no, estetikos fenomenas, tas negali 
nesižavėti H. Radausku, jo nepapras
tai savitu, nepakartojamu poetiniu 
talentu, palikusiu neblėstančius me
ninio žodžio pavidalus, turėjusius ir 
tebeturinčius didžiulės, nenykstan-
čios vertės bei poveikio tiek XX am
žiaus, tiek ir dabarties lietuvių poezi
jos raidai. Gimė Henrikas Radauskas 
1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje. 
Baigęs Panevėžio mokytojų seminari
ją, studijavo Kauno universitete, vė-

v 

liau dirbo Klaipėdos radijuje, Švieti
mo ministerijos knygų leidybos ko
misijoje ir Valstybinėje leidykloje 
Kaune, o 1944 m. drauge su karo 
srautu pasitraukė į Berlyną, paskui -
į Vakarų Vokietiją. 1949 m. jis atsi
dūrė Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
dešimtį metų dirbo fizinį darbą Bal-
timorėje ir Čikagoje, o paskutinį savo 
gyvenimo dešimtmetį - Kongreso bib
liotekoje Vašingtone; ten ir mirė 1970 
m. rugpjūčio 27 d. 

Nepriklausomoje Lietuvoje H. 
Radauskas buvo išleidęs tik vieną 
poezijos rinkinį „Fontanas" (1935 

m.), paskelbęs eilėraščių periodikoje. 
Emigracijoje jis išleido dar tris kny
gas: „Strėlė danguje" (1950 m.), „Žie
mos daina" (1955 mj , rinktinę „Eilė
raščiai" su naujų kūrinių skyriumi 
„Žaibai ir vėjai" (1965 m.). Po poeto 
mirties, 1978 metais, Čikagoje išleis
tas paskutiniųjų penkerių gyvenimo 
metų kūrybos rinkinys „Eilėraščiai". 
Lietuvoje 1980 m. pasirodė apypilnė 
rinktinė „Lyrika", kurioje yra 269 
eilėraščiai. Taigi visa H. Radausko 
poezija telpa į vieną vidutinio storu
mo knygą. Bet tai - labai vertinga 
knyga, brangenybė. 

H. Radauskas yra iš tų meni
ninkų, kurie meną apgaubia ypatingo 
šventumo aureole. Tokie menininkai 
visur - gamtoje, aplinkoje, buityje -
ieško grožio, estetinių emocijų, meni
nės prasmės. Jiems grožis, kurio 
kvintesencija yra menas, tampa 
aukščiausia vertybė, o meno kūryba -
vienintelė gyvenimo prasmė. Visa 
kita - beprasmiška ir tuščia. Be este
tinių išgyvenimų jie dūsta tarsi atsi
dūrę beorėje erdvėje. Toks „menų 
alkoholikas", kaip jį pavadino A. 
Nyka-Niliūnas, ir buvo H. Radaus
kas. Menas, poetinė kūryba jam buvo 

patikimiausia dvasios atrama viso
kiose gyvenimo negandose. 

H. Radausko eilėraščiais groži-
mės taip, kaip grožimės talentingo 
meistro dirbiniais iš tauriųjų metalų 
ir brangakmenių. Tai auksakalio 
kūriniai. Žavi jo eilėraščių vaizdai, to
bula konstrukcija, pavergia kalbos 
burtai. Tačiau tai - tik išorė. Iš tik
rųjų grožis čia nėra puošmena. Gro
žis yra gilioji kūrinio esmė, visos jo 
struktūros pagrindas ir galutinis tik
slas. Eilėraščio grožis kartu yra ir jo 
prasmė, o prasmė atsiskleidžia kaip 
grožis. 

Tokiu būdu H. Radauskas lietu
vių poezijoje iškyla kaip vienas ryš
kiausių grynosios poezijos kūrėjų. Jis 
į originalią vienovę sulydė simbolistų 
išpuoselėtas kosmines vizijas, neoro
mantikų išdailintą kaimo peizažą ir 
avangardistų ekspresyviais brūkš
niais išrašytą techniškosios civilizaci
jos kraštovaizdį. Tą vaizdų lydinį per
smelkia modernaus žmogaus pasau
lėjauta, kupina ambivalentiškų emo
cijų: liūdesio ir džiaugsmo, ironijos ir 
autoironijos, skepticizmo ir viltingu-
mo, įniršio ir švelnumo <...> 

Juozas Girdzijauskas 
Bernardinai.lt 

* * * 

Henrikas Radauskas. „Visi eilė
raščiai". Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2007, 326 p. 

Henrikas Radauskas 

SAULĖS DARĖ A! 

Tyliai šlamančiu medžių poros 
Svyrinėja iaukc gaie. 
Juos užlieja laimingas oras, 
Visagalės saulės galia. 

i t nuglosto žydinčia liepa, 
Jai paduoda viedrą vandens. 
Ji didžiuliam ąžuolui liepia 
Jai uždėt rankas ant liemens. 

Nuramina raudančią žolę 
Jos ranka Šilta Ir švelni, 
Užaugina žuvi gražuolę 
Ežerų žydram šuliny. 

Lieja šviesa lekiančios svirtys, 
Vėjai veža aukso ratus, 
ir prasiveria žalios širdys, 
Ir nuo medžių teka medus 
{visus pasaulio kraštus. 

Įvadas 

Esu Viktorija Ručinskaitė, domiuosi Lietuvos 
istorijos praeitimi, o ypač laikotarpiu, kuomet Lie
tuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos. Esu per
skaičiusi labai daug knygų apie Lietuvos okupaciją, 
nes mano seneliai dalyvavo partizaniniame judė
jime. Taip pat ne vieną darbą apie savo senelių 
gyvenimą esu parašiusi ir pati. Jie visi buvo labai 
gerai įvertinti. 

v 

Šiais metais darbą rašiau remdamasi partizano 
Jono Kadžionio, mano senelių draugo, pasakojimu 
ir išgyvenimais, patirtais kovojant už Tėvynės 
laisvę. Stengiausi labiau įsigilinti į šio žmogaus 
drą-są, nepasidavimą ir patį jo gyvenimą, kurį jis 
pa-aukojo už Tėvynės ateitį. 

Tikiuosi, kad jaunimas, skaitydamas mano 
darbą, pajus bent menkiausią dalelę to, ką jautė 
žmonės, atidavę savo gyvenimą dėl Tėvynės gero
vės, labiau vertins savo saugią jaunystę, o svar
biausia — Lietuvos laisvę. 

Prisiminimai apie vaikystę ir šeimą 

Jonas Kadžionis gimė 1928 metų sausio 29-ąją 
dieną. Šeima buvo didelė, joje augo šeši broliai ir 
penkios seserys. Tėvų ūkis buvo nemažas. Jam 
priklausė net dvylikos hektarų žemės plotas, tačiau 
dėl žemės ūkio padargų stokos visos žemės tikslin
gai naudoti neturėjo galimybių. Išlaikyti tokią 
didelę šeimą tuo metu buvo labai sunku, todėl du 
vyresnieji broliai Karolis ir Aleksas eidavo tarnau
ti pas turtingesnius ūkininkus, o vaikai, likę šeimo
je, gyveno ir dirbo savo tėvų ūkyje. 

Jonas Kadžionis baigė keturias klases Pie-
nionių pradžios mokykloje. Nuo mažumės buvo 
guvus vaikas, apdovanotas neeiliniais gabumais. 
Neslėpdamas pasakoja, kad mokytis dažnai patin
gėdavo, tačiau mokyklą baigė geriausiais pažy
miais. Žiemomis pasiekti mokyklą buvo be galo 
sunku. Užpustyti keliai, dideli šalčiai, kūnus dengė 
tik ploni, motinos išaustos medžiagos rūbeliai, o ir 
viena pirštinių pora buvo skirta dviems vaikams. 

Šeimoje vyravo labai darnūs santykiai, vaikus 
vienijo tėvų diegiamos vertybės: meilė Dievui, 
Tėvynei ir Seimai. Tėvai labai atsakingai augino 
savo didelį būrį vaikų, rūpinosi, kad būtų ne tik 
pavalgę, aprengti ir augtų sveiki, bet ir dvasingi. 
Nuo pat mažumės vedė į bažnyčią, mokė maldų. 
Siekė, kad vaikai užaugtų patriotai, sąžiningi, gar
bės turintys, Tėvynę mylintys lietuviai. 

Iš J. Kadžionio pasakojimų apie vaikystę su
prantu, kad, nors ir teko jam sunkiai dirbti, ankš-

PARTIZANO 
J. KADŽIONIO KOVA 
UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ 

VIKTORIJA RUČlNSKAnt 
Nr; i 

tai gyventi, atminty išliko tik gražiausios aki
mirkos, kurių būta labai daug. Kaip pats Jonas 
pasakoja: „Buvome labai linksmi. Mes dainuoda
vome kiekvieną dieną, ypač vakarais. Mama saky
davo: 'Eikit jūs kur nors į kaimą vakarais!', kad 
namuose galėtų pailsėti nuo nuolatinių dainų. Ta
čiau ar dirbant darbus, ar ilsintis, daina verždavosi 
iš mūsų krūtinės". 

Antrosios Lietuvos okupacijos 
skriauda šeimai 

1944 metais Lietuvoje įsigalėjus Sovietų 
Sąjungos valdžiai, į mišką pasitraukė visi Veršelių 
kaimo vyrai, kuriems grįžti nebuvo lemta. Iš greti
mo Mackeliškių kaimo partizanauti išėjo tris
dešimt vienas vyras. Tokia tragedija ištiko ir Jono 
Kadžionio šeimą. Iš namų į mišką pas partizanus 
pasitraukė jo du broliai — Karolis ir Kazimieras. 

Karolis Kadžionis žuvo 1945 metų vasario 9 
dieną „Juodgirio mūšyje", kuriame buvo nukauta 
aštuoniolika partizanų ir aštuoniolika NKVD 
kareivių. Brolio kūną iš kautynių lauko į namus 
nakties metu parvežė motina ir sesuo. Sis parti
zanas gyvybę paaukojo už tai, ką motina mokė my
lėt; !ab:au už Tėvynę. Jis buvo 

slapta palaidotas savo brolių, Kazimiero ir Jono, 
sukaltame karste tėvų sodyboje. Si šeimai skaudi 
netektis nepalaužė tauraus tikėjimo ir meilės 
Tėvynei, bet tik paskatino J. Kadžionį eiti jo brolių 
keliais. Jonas prisimena: „Laidojimo metu, bučiuo
damas žuvusio brolio Karolio granatos sužalotą 
veidą, prisiekau eiti jo pėdomis". 

Kazimieras namuose, po ūkiniu pastatu, buvo 
išsikasęs bunkerį, kuriame slėpdavosi tuomet, kai 
grįždavo iš miško pailsėti ir aplankyti šeimos. Ne
truko valdžia sužinoti apie Kadžionių nusistatymą 
eiti prieš Sovietų valdžią. Pradėjo terorizuoti šei
mą. Buvo nuolat rengiamos kratos, kviečiami į 
miestelio valdžios būstines, aiškintis dėl Karolio ir 
Kazimiero dingimo. Stribai nepaisė jokių normų, 
niekindami ir žemindami Lietuvos žmones. Kas 
kartą vis įžūliau verždavosi į namus, gąsdindavo 
namų sudeginimu ir grasindavo mirtimi. Kazimie
ras matė, kad tai ne tušti žodžiai. Neleido sau taip 
rizikuoti šeimos ateitimi, todėl, paskatintas moti
nos, nutarė prisiregistruoti ir pranešti apie brolio 
Karolio žūtį „Juodgirio mūšyje". 

1948 metais gegužės 22 dieną buvo suorga
nizuotas visos Kadžionių šeimos areštavimas ir 
ištrėmimas į Sibirą. Jonui Kadžioniui pavyko trem
ties išvengti, mat tuo metu dirbo kitame valsčiuje, 
statybose. Grįžęs ir neradęs savo šeimos, Jonas net 
negalvojo, kaip jam reikės gyventi. Pasak jo, ėjo 
ten, kur vedė likimas. Tokį skaudų gyvenime iš
bandymą — šeimos netektį, išgyventi buvo be galo 
sunku. Nieko nelaukęs išėjo į mišką. Taip išsipildė 
jo svajonė stoti į partizanų gretas ir ištesėti duotą 
pažadą žuvusiam broliui. Jonas Kadžionis pasako
ja: „Man partizanai buvo tartum milžinai, aš juos 
dievinau. Jie dažnai ateidavo pas mus. Žodis parti
zanas turėjo magišką galią, jis ištraukdavo iš my
limosios glėbio ir vesdavo per pavojus, net į mirtį". 

Part izano gyvenimas miške 

1948 metais Jonas Kadžionis pasirinko parti
zano gyvenimą ir išėjo į mišką. Algimanto apygar
dos vadas Antanas Starkus-Montė priėmė jį į savo 
apygardą. Jonas pasirinko slapyvardį „Bėda" ir 
davė partizano priesaiką. Tuo metu partizanai 
buvo labai gerbiami. Žmonės juos mylėjo, saugojo, 
slėpė. Labai dažnai patys kviesdavosi į namus ir, jei 
partizanai apsilankydavo, neiškentę pasigirdavo 
kaimynams. Nes jei partizanai atėjo, vadinasi pa
sitiki, laiko žmonėmis, kurie prisideda prie jų ko
vos, prie kovos už Lietuvos laisvę. Gyvendavo par-

Partlzanas |onas Kadžionis miške pasakoja mokslei- tizanai miškuose arba sodybose įrengtuose bun-
viams apie pokario kovas. Nuotr. www.genocidas.lt keriuose. Bus daugiau . 

http://Bernardinai.lt
http://www.genocidas.lt
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Jaunimo įspūdžiai iš Sibiro bus 
įamžinti kompaktinėje plokštelėje 

A. Brazauskas aiškinosi dėl praeities 

Lietuvių atmintin skaudžiai įsirėžusi Angaros upė ties Irkutsku. 
Vladimiro Antimonovo nuotr. 

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — 
Trijų praėjusią vasarą surengtų jau
nimo ekspedicijų į lietuvių tremties 
vietas Sibire įspūdžiai bus įamžinti 
kompaktinėje plokštelėje. 

Sią savaitę pasirodysiančioje 
kompaktinėje plokštelėje „Misija Si
biras" bus galima rasti ekspedicijose 
Irkutsko, Komijos ir Tomsko srityse 
dalyvavusio jaunimo dienoraščius, 
lankytų vietų žemėlapius, kelionių 
aprašymus, nuotraukas bei iš par
sivežtos medžiagos sukurtą filmą. 

Filme atskleidžiama įvykusių 
ekspedicijų istorija — aplankytos 
trėmimo vietovės, sutikti vietiniai 
žmonės, komentarai bei jaunų 
žmonių istorijos vertinimai, kurie 
leis pajusti kelionėje patirtus išgyve

nimus, emocijas. 
Jaunimui patrauklia forma pa

rengtas skaitmeninis leidinys bus da
linamas Lietuvos mokykloms ir gim
nazijoms, nevyriausybinėms organi
zacijoms ir lietuvių bendruomenėms 
užsienyje, pranešė plokštelę lei
džianti Lietuvos jaunimo organizaci
jų taryba (LiJOT). 

Leidėjai tikisi, jog diske pateikia
ma informacija sudomins ir jaunimą, 
ir vyresniąją kartą, nes jauni žmonės 
čia pamatys savo bendraamžių pa
tirtį, o vyresnieji turės galimybę ge
riau suprasti jaunų žmonių vertini
mą, požiūrį. Kompaktinę plokštelę 
bus siūloma naudoti ir kaip metodinę 
priemonę istorijos ir kitose pamo
kose. 

Dingusių vaikų ieškoti padeda kariuomenė 
Atkelta iš 1 psl. 

Nesulaukusi vaikų, mama krei
pėsi į policiją. Paaiškėjo, kad sūnūs 
nėjo nei į parduotuvę, nei į treni
ruotę. 

„Nemanom, kad jie būtų tapę 
nusikaltimų aukomis. Turiu mintį, 
kad jie gyvi", — yra sakęs Kelmės ra
jono policijos komisariato viršininkas 
Arvydas Spurga. 

Policininkai apžiūrėjo vietos van
dens telkinius, tačiau nieko bloga ne
pastebėjo. 

Pareigūnai neatmeta versijos, 
kad broliukai pabėgo iš anksto susi
tarę. 

Tėvai sako, kad su vaikais prob
lemų Šeimoje neturėjo. 

Daugiau nei valandą skraidęs 
Kelmės apylinkėse nusileido kariškių 
sraigtasparnis. Pasak Kelmės PK po

licijos pareigūnų iš oro apžiūrėtos 
apylinkės, vandens telkiniai, pakran
tės, tačiau vaikų nepastebėta. 

Kartu su kariškiais skraidė ir 
dingusių berniukų tėvas. Iš sraigtas
parnio išlipęs vyriškis sako, kad su
stiprėjo viltis, jog jo abu sūnūs gyvi ir 
sveiki kažkur vaikštinėja. 

Po skrydžio vaikų tėvą policijos 
pareigūnai parvežė namo į kaimą. 
Čia iš ligoninės grįžo dingusių ber
niukų mama. Vyras sako, kad žmo
nos sveikata itin prasta, jai paskirta 
vaistų, tačiau moteris išgyvena didelį 
nerimą. 

Namie yra dar trys Jonaičių vai
kai. 

Kelmės pareigūnai sako, kad 
sraigtasparnis į orą kilo vėl pradėjus 
tirti versiją, kad vaikai galėjo žūti 
žaisdami gamtoje. 

* 2004 ir 2007 metų Europos 
pirmenybių nugalėtojas 22 metų 
prancūzas Brian Joubert ketvir
tadieni pirmą kartą per savo karjerą 
tapo pasaulio čempionu. Penkiskart 
Prancūzijos čempionatų nugalėtojas 
bei dukart planetos (2004 ir 2006) vi
cečempionas Japonijos sostinėje vyk
stančio pasaulio čempionato vyrų 
varžybose surinko 240,85 balo. Auk
so medalis Prancūzijai šioje dailiojo 
čiuožimo rungtyje atiteko po 42 me
tų. 

* Antrą nesėkmę iš e i lės NBA 
čempionate patyrė antrąją vietą 
Centriniame pogrupyje bei Rytų 
konferencijoje užimanti Žydrūno 
Ilgausko Cleveland „Cavaliers" ko
manda, trečiadienį savo arenoje 

90:98 turėjusi pripažinti Dalias „Ma-
vericks" krepšininkų pranašumą. 
Lietuvis arenos šeimininkams pelnė 
10 taškų, po krepšiais atkovojo 7 ka
muolius, atliko rezultatyvų perda
vimą, kartą suklydo bei t r iskar t pra
sižengė. 

* NHL regul iar iojo s e z o n o 
rungtynėse Buffalo „Sabres" ko
manda su Dainiumi Zubrumi tre
čiadieni namuose 5:2 nugalėjo Wa-
shington, DC, „Capitals" komandą ir, 
surinkusi 101 tašką, užima pirmąją 
vietą lygoje bei užsitikrino vietą at
krintamosiose varžybose. Aktyviai 
žaidęs 28 metų puolėjas iš Lietuvos 
atliko du rezultatyvius perdavimus, 
po kurių įvarčius pelnė Clarke Mac-
Arthur ir Daniel Briere. 

Atkelta i š 1 psl. 
kelio nėra ir negali būti. Bet kokie 
aukštutiniai lozungai išstoti iš Ta
rybų Sąjungos ir paskelbti nepriklau
somą Lietuvą mums yra nepriimti
ni". Socialdemokratų vadovas pareiš
kė šitų žodžių nekomentuosiąs, „ka
dangi Landsbergis irgi panašiai 
kalbėjo". Anot jo, kiekviena epocha 
turi savo vaizdą ir „lengva kalbėti 
praėjus 18 metų". 

„Jeigu jūs pabūtumėte tuo laiku 
mano 'skūroje', tai pažiūrėčiau, ką 
jūs kalbėtumėte tada. Negalima tokio 
dalyko ištraukti iš konteksto, per
kelti 18 metų. Jeigu norite, tokių ci
tatų Vytauto Landsbergio aš jums 
pririnksiu kiek norite", — kalbėjo A. 
Brazauskas. 

Politikas sakė buvęs asmeniu, 
nešusiu atsakomybę už Lietuvą, ra
mybę, už tai, kad nebūtų įvestas tie
sioginis valdymas, neprasidėtų pilie
tinis karas, kad visi pirmieji partiza
nai nepakeltų ginklo. 

TSPMI pirmakursiai tikino, kad 
žmonės, ėję į komunistų partiją, daly
vavo kolaboracinėje veikloje su nusi
kalstamu okupaciniu režimu, o kiti 
už savo įsitikinimus buvo tremiami, 
sėdėjo kalėjimuose. 

Pasak A. Brazausko, atsiskiriant 
nuo Rusijos komunistų partijos, jo 
dažnai klausdavę, kas tai yra LKP 
„Tai buvo 3 proc. komunistų ir 97 
proc. visiškai normalių Lietuvos žmo
nių — daugiausia Lietuvos piliečių", 
— aiškino socialdemokratų vadovas. 
Tiesa jis pripažino, kad nuo partijos 
atsiskyrė ir kitu keliu pasuko Juozas 
Jarmalavičius ir Mykolas Burokevi

čius. 
Socialdemokratų vadovas sakė, 

kad komunistų partijos nariais buvo 
daug universitetų dėstytojų, kūrybi
nių sąjungų narių. Diskusijoje daly
vavęs TSPMI direktorius Raimundas 
Lopata priminė, kad filosofas Vy-tau-
tas Radžvilas pirmasis prieš 18 metų 
pasiūlęs Lietuvos komunistų partijos 
veiklą prilyginti nusikalstamai, ta
čiau ryžtasi nebuvo. 

„Sąjūdžio suvažiavime 1988 m. 
spalį aš dukart kalbėjau. Man, pirma
jam sekretoriui, plojo visi sporto rū
mai - 4,000 žmonių. Tai, matyt, buvo 
už ką ploti. Tada sėdėjo visi Lietuvos 
vyskupai, kokių 50 kunigų. Kada mes 
Katedrą grąžinome, Sladkevičius 
(amžinatilsį kardinolas) tada man dė
kojo. Tad vadinkite kaip norite ma
ne", — prisiminimais dalijosi A. Bra
zauskas. 

Būdamas pirmuoju partijos sek
retoriumi, A. Brazauskas sakė nuolat 
jautęs Maskvos spaudimą ir grasini
mus — 1989 m. jam 15 kartų teko 
vykti aiškintis į Maskvą. Pasak jo, už 
Lietuvos disidentų „sutvarkymą" 
Maskva siūliusi ir armiją, ir KGB. Jis 
pasakojo pats rašęs laiškus į Maskvą, 
kad būtų paleisti disidentai. 

Nepaisant nemalonių klausimų, 
A. Brazauskas teigiamai vertino stu
dentų diskusijos iniciatyvą ir kvietė 
ateiti į kitas jo paskaitas. Kartu jis 
patarė nematyti žmogaus vienpu
siškai bei kvietė daugiau diskutuoti. 
VU lektorius teigė dėstytojauti ne-
siveržęs ir taip garbės nesiekęs. Jis 
sakė dėstęs Oksforde ir ten jį, buvus; 
komunistą, sutikę pilnos auditorijos. 

Jauni gydytojai nenori d i rb t i kaimuose 

Ą 
'*££-: 

••X9, 

*- '<& 

Didmiesčiuose ar užsienyje medikus vilioja geresnės karjeros galimybės bei dides
nis atlyginimas. 

Atkelta iš 1 psl. 
bet reikia rasti chirurgų. Bandom 
ieškoti — visuose respublikiniuose 
laikraščiuose skelbimai, kokie gydy
tojai reikalingi ir išvardytos specialy
bės. Ką dar galiu padaryti? Iš pagalio 
daktaro taigi nenudrošiu", — sakė 
Nepriklausomybės akto signataras. 

Gydytojų trūkumo problema 
miestuose mažesnė, bet rajonuose la
bai didelė. Pasak A Vareikytės, apie 
tai savivaldybių asociacijos atstovai 
kalbėjo pakviesti į Prezidentūrą, Vy
riausybės strateginio planavimo ko
mitete. 

„Savivaldybės iš tiesų stengiasi 
privilioti medikus, yra tokių, kurios 
studentams sumoka už mokslą, ski
ria butus, tačiau tai nieko nereiškia 
— gydytojai padirba pusę metų ar 

j metus ir išvyksta, o teisinio pagrindo 
j priversti žmogų atidirbti nėra", — 

sakė asociacijos patarėja. 
A. Vareikytės nuomone, leng

vatos jaunų specialistų į regionus ne
vilioja todėl, kad respublikinėse ligo

ninėse didesni atlyginimai, geresnė 
aparatūra, didesni sveikatos priežiū
ros paslaugų įkainiai, be to naujovės, 
kolegos, o tuo pačiu — didesnės kar
jeros galimybės. 

„Vis dažniau per pasitarimus Vy
riausybėje ir Seime kalbama apie tai, 
ar nereikėtų įpareigoti absolventus, 
kurie mokosi valstybės finansuoja
mose vietose, privalomai 3-5 metus 
atidirbti tose vietose, kur jie labiau
siai reikalingi, nes medikai valstybės 
lėšomis mokomi 12, o kartais ir dau
giau metų", — sakė asociacijos atsto
vė. 

Vilniaus universiteto Medicinos 
prodekano R. Stukas pripažino, jog 
studijas baigusiems medikams iš
vykus į užsienį valstybė negauna 
lauktos naudos. Prorektoriaus nuo
mone, medikus ugdančios institucijos 
savo darbą atlieka puikiai, Lietuvos 
aukštąsias mokyklas baigę medikai 
išvažiavę į kitas šalis yra vertinami, 
gauna gerus darbus, atlyginimus ir 
nesiskundžia. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR fnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

C. W. Bush padėjėjams gali tekti liudyti 

Kari Rovė. 

Washington, DC, kovo 22 d. 
(„Reuters'TBNS) — JAV Kongreso 
demokratai, nepaisydami prezidento 
George W. Bush, trečiadienį leido iš
duoti teisinius orderius, pagal ku
riuos Baltųjų rūmų patarėjai, tarp jų 
— patarėjas politikos klausimais Kari 
Rovė, būtų priversti davę priesaiką 
liudyti apie aštuonių JAV prokurorų 
atleidimą. 

Atstovų Rūmų Teismų komiteto 
pakomitetis sutiko su balsavimu ap
klausiant dalyvius dėl teismo šau
kimų išdavimo, jei K. Rovė ir kiti at
sisakys su priesaika duoti parodymus 
Kongresui. 

„Siekėme savanoriško bendra
darbiavimo dėl šio tyrimo, bet priva
lome pasirengti galimybei, kad Tei
singumo departamentas ir Baltieji 
rūmai ir toliau slėps tiesą", — sakė 
pakomitečio pirmininkė, demokratė 
iš California Linda Sanchez. 

Šis balsavimas jvyko kitą dieną 
po to, kai G. W. Bush pažadėjo nepri
tarti minimiems teismo šaukimams 
ir vietoje jų pasiūlė leisti patarėjams 
atsakyti į klausimus, bet tik už už
darų durų, be priesaikos ir be steno
gramų. 

Demokratai šį pasiūlymą pavadi
no nepriimtinu, o Baltųjų rūmų at
stovas sakė, kad jis yra,,dosnus ir pa-

Ronald L. Glassman nuotr. 

grįstas". 
Neseniai atskleista informacija 

apie minėtų prokurorų atleidimą su
kėlė kritikos audrą ir ginčus dėl to, ar 
jie buvo nušalinti politiniais sumeti
mais. Taip pat pasigirdo raginimai at
sistatydinti jų buvusiam bosui, tei
singumo ministrui Alberto Gonzales, 
kuriam G. W. Bush pareiškė paramą. 

Atstovų Rūmų narys Chris Can-
non iš Uttah, įtakingas respubli
konas šiame pakomitetyje, leidimą iš
duoti teismo šaukimus pavadino pir
malaikiu ir duosiančiu priešingus re
zultatus. 

„Vienintelis dabar Baltiesiems 
rūmams išduotų teismo šaukimų tik
slas yra pakurstyti liepsnas ... ir su
mažinti visuomenės galimybes pa
siekti tiesą", — sakė Ch. Cannon. 

Pakomitetis leido Atstovų Rūmų 
nariui, demokratui iš Michigan John 
Conyers, kuris yra Teismų komiteto 
pirmininkas, išduoti teismo šauki
mus K. Rovė ir kitiems, jei jie atsi
sakys viešai ir su priesaika liudyti 
Kongrese. 

J. Conyers, kuris tokių šaukimų 
dar neišdavė, išreiškė viltį pasiekti 
savanorišką susitarimą su Baltaisiais 
rūmais ir ketino surengti papildomas 
derybas su ten dirbančiais pareigū
nais. 

Europos Sąjunga vis dar siekia tapti 
daugiau nei bendra rinka 
Atkelta iš 1 psl. 

Tačiau ES ekonominių pasie
kimų viršūnė — euro, bendros valiu
tos įvedimas kol kas trylikoje valsty
bių narių, prie kurių ateityje turės 
prisijungti ir kitos ES narės, išskyrus 
Didžiąją Britaniją ir Daniją. 

„Ekonominė ir pinigų sąjunga 
(EMU) bei euro zonos sukūrimas 
buvo ir yra įspūdingas pasiekimas", 
— neseniai pareiškė Europos centri
nio banko (ECB) vadovas Jean Clau-
de Trichet. 

„EMU sulaukė didžiulio pasise
kimo, nors buvo — mokslininkų, ži-
niasklaidos ir kitų stebėtojų, — kurie 
prognozavo žlugimą". 

Slovėnijai sausio 1 dieną tapus 
tryliktąja euro zonos nare, euras jau 
yra 317 mln. žmonių — kiek daugiau 
už JAV gyventojų skaičių — pagrindi
nis atsiskaitymo vienetas. 

Investuotojai ir politikai vis la
biau pasitiki vos prieš kelerius metus 

EUROPA 

VARŠUVA 
Aukšto rango JAV pareigūnas 

trečiadienį atmetė priekaištus dėl Va
šingtono pasiūlymo dislokuoti Len
kijoje priešraketinės gynybos siste
mos elementus ir sakė, kad prieš-
raketinis skydas skirtas apsaugoti 
Europą, o ne padidinti Amerikos ka
rinę galią. „Galima užtikrinti Jungti
nių Valstijų gynybą ir be jokių įren
ginių Lenkijoje", — žurnalistams sa
kė JAV valstybės sekretorės pava-

I duotojas Europos reikalams Daniel 
i Fried, kuris dvi dienas Varšuvoje ve-
I dė derybas su lenkų pareigūnais. „Jei 
| mums rūpėtų tik Jungtinių Valstijų 

gynyba, nevestume derybų Lenki
joje", — sakė jis. 

TALINAS 
Reformų partijos vadovas, Es

tijos ministras pirmininkas Andrus 
j Ansipas trečiadienio vakarą pasiūlė 

savo derybų dėl koalicijos partne
riams pradėti dalytis ministrų port
felius. Anksčiau A. Ansipas pranešė 
spaudai, kad reformininkams naujo
joje vyriausybėje teks septynios vie
tos, konservatyvių partijų „Tėvynė" 
ir „Res Publica" sąjungai — penkios, 
socialdemokratams — trys, o ža
liesiems — viena ministro vieta. A. 
Ansipas sakė, kad skirstytis portfe
lius šalys pradės tada, kai užbaigs de
rinti susitarimo dėl koalicijos tekstą. 

apyvartoje pasirodžiusia valiuta. 
2000 metų spalį iki 0,82 JAV do

lerio kritęs euras nuosekliai stiprėjo 
ir pastaruoju metu užtikrintai laikosi 
virš 1,3 JAV dolerio kartelės, o pa
saulio centriniai bankai vis dažniau 
mažina JAV doleriais nominuotą at
sargų dalį. 

Tačiau 1993 metais pasirašius 
Mastrichto sutartį, kuria buvo padet-
pamatai eurui sukurti, tuometinis 
Europos Komisijos (EK) pirmininkas 
Jacąues Delor įspėjo, kad „nesant po
litinei iniciatyvai, Europa gali virsti 
bedvase laisvos prekybos zona". 

Nors ES gali pasigirti rimtais pa
siekimais kuriant bendrą Europos 
prekių, darbo jėgos ir kapitalo rinkas, 
vis dar lieka nemažai trūkumų. 

Pastaruoju metu vis atviriau kal
bama apie protekcionizmo Europoje 
apraiškas, Prancūzijai, Italijai, Len
kijai ir Ispanijai bandant sutrukdyti 
tarpvalstybiniams perėmimams. 

RUSIJA J 

SANKT PETERBURGAS 
Sankt Peterburge sulaikyti 

ekstremistinės grupuotės, Įtariamos 
organizavus sprogimą greitojo mais
to restorane „McDonald's" ir dar ke
lis nusikaltimus, nariai, pranešė Vy
riausiosios vidaus reikalų valdybos 
pareigūnas. Pasak jo, „pirmieji įta
riamieji buvo sulaikyti gavus infor
macijos dar savaitės pradžioje. Iki šio 
laiko sulaikyti šeši žmonės. Kai ku
riems jų, pripažinusiems savo kaltę, 
trečiadienį teismas paskyrė areštą", 
— sakė pareigūnas, pridurdamas, 
kad gali būti sulaikyti ir daugiau as-

r*Wi 

Ocea* 

menų, nes, pasak aktyvių grupuotės 
narių, į ją įėjo daugiau kaip 10 žmo
nių. 

A Z I J A 

ISLAMABADAS 
Pakistanas ketvirtadienį sėk

mingai išbandė sparnuotąją raketą, 
galinčią nešti branduolinį užtaisą ir 
nuskrieti 700 km, pranešė kariškiai. 
Sparnuotoji raketa „Hatf VII Ba-
bur", kurios nefiksuoja radiolokato-
riai, gali nešti įvairias kovines gal
vutes, įskaitant branduolines. „Su
rinkti duomenys apie skrydį patvirti
no projekto parametrus, numatytus 
bandomajam skrydžiui, — sakoma 
pranešime. — Tai itin manevringa, 
didelio tikslumo raketa". Tokio tipo 
raketa pirmą kartą buvo išbandyta 
2005 metais. 

TOKYO 
Šviesiaplaukiai vakariečiai mėly

nomis akimis Artimųjų Rytų diplo
matijoje veikiausiai nėra pajėgūs pa
siekti tokių rezultatų kaip japonai 
„geltonais veidais", šį savaitgalį Ja
ponijos užsienio reikalų ministro Ta-
ro Aso pasakytus žodžius citavo ša
lies žiniasklaida. „Japonija daro tai, 
ko negali amerikiečiai", — verslo 
dienraštis „Nikkei" citavo į netaktiš
kus pasisakymus linkusio T. Aso žo
džius, pasakytus sekmadienį per vie
ną kalbą. „Japonai kelia pasitikė
jimą. Veikiausiai nėra gerai, jei turi 
mėlynas akis ir šviesius plaukus", — 
pareiškė jis. „Laimei, mes, japonai, 
turime geltonus veidus", — pridūrė 
T. Aso. Užsienio ministerijos pareigū
nai pakomentuoti šio pranešimo ne
galėjo. 

ARTIMIEJI RYTA! 

BAGHDAD 
Jungtinių Tautų (JT) generalinis 

sekretorius Ban Ki-moon ketvirta
dienį atvyko į Baghdad, pranešė Ira
ko valstybinė televizija. Šaltinis vy
riausybėje sakė, kad Ban Ki-moon, 
apie kurio vizitą iš anksto nebuvo 
pranešta, įtvirtintoje ir amerikiečių 
kontroliuojamoje „žaliojoje zonoje" 
turi susitikti su premjeru Nuri ai 
Maliki. Tai pirmasis Ban Ki-moon vi
zitas Irake. Praėjusią savaitę JT ge
neralinis sekretorius pristatė „Tarp
tautinį susitarimą su Iraku". 

1-800-775-SEND 
www.attanticexpresscorpxom 

%*»': 

| Kroviniu gabenimas 
gsgjg^p I laivu į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto E 
Automobiliu pirkimas be< 
siuntimas j visas pasaulio šalis 

•wmi, 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 7 708-599-9680 
fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-7757363 

http://www.attanticexpresscorpxom
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BAIGIASI ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
LYGOS ŽAIDIMAI 

Atkelta iš 2 psl. 

Kovo 24 d. bus trejos 
rungtynės 

Šį šeštadienį ČLKL vėl bus trys 
susitikimai: 5:30 vai. vak. įvyks sen
jorų susitikimas dėl bronzinių ap
dovanojimų. Čia kovos „Lituanica" 
ir „Kretinga"; 6:45 vai. vak. įvyks vy
rų pirmosios rungtynės dėl III vietos 
tarp „Atlanto" ir „Aukštaitijos"; 8:15 
v.v. bus žaidžiamas pirmasis finalo 
susitikimas tarp „Kretingos" ir 
„Radviliškio" komandų. 

ČLKL paskutinės rungtynės 
ir varžybų užbaigimo pokyl i s 
(Willowbrook Ballroom salėje) 
be i laimėtojų pagerbimas įvyks 

kovo 31 d., šeš tadieni . Tądien, 
4:15 vai. p.p., įvyks antrosios rung
tynės dėl trečios vietos, o po jų — 
antrasis finalo susitikimas. Tuo ir 
bus užbaigtas ČLKL ketvirtasis se
zonas. Tie sporto sirgaliai, kurie iki 
šiol neturėjo laiko ar noro domėtis 
šios lietuvių krepšinio lygos žaidi
mais, bent paskutinius du šeštadie
nius galėtų atvykti į neseniai pas
tatytus Jaunimo rūmus prie PLC ir 
pasižiūrėti lietuvių j aun imo pa
sirodymų. Tada bus galima įsitikinti, 
kad ir tarp lietuvių vyksta Amerikoje 
populiarus „March Madness" (Kovo 
pakvaišimas), kada visą kovo mėnesį 
Amerika gyvena krepšinio nuotai
komis. 

E d v a r d a s Šu la i t i s 

..Lokių'' komandos vyrai po pergalės džiaugiasi čempionų taure. 

LIETUVIAMS BAIGIAMAJAME NCAA 
TURNYRE NESISEKA 

JAV studentų lygos — NCAA, pir
mame divizione rungtyniauja 330 įvai
rių šio krašto didesniųjų universitetų 
ar kolegijų krepšinio rinktinių. Jų 
gretose šiemet matome 423 studentus 
iš daugelio pasaulio valstybių, įskai
tant ir krepšininkus iš Lietuvos. 

Malonu pastebėti, kad Lietuva, 
pagal studijuojančių ir universitetų 
bei kolegijų žaidėjų skaičių, užima 
antrąją vietą. Daugiausia krepšinin
kų pirmojo diviziono ekipų sudėtyje 
turi kaimyninė Kanada; toliau eina 
— Lietuva — 32, o trečioji — Austra
lija. Kitos valstybės šioje prestižinėje 
JAV grupėje atstovų tur i mažiau. 

Dabar vyksta NCAA baigiamasis 
turnyras, kurį pradėjo 65 įvairių uni
versitetų komandos su 6 lietuviais. 
Po dviejų ratų jau liko tik 16 ekipų, 
kurių tik viena turi žaidėją iš Lietu
vos. Tai Texas A&M universitetas su 
pagrindiniame penketuke žaidžian
čiu Antanu Kavaliausku. 

Šio universiteto rinktinė pir
mose rungtynėse įveikė Pennsylva-
nia universitetą — 68:52, o antrose ir 
Louisville universiteto rinktinę — 

SIŪLO DARBĄ 
Malė Caregiver needed for partiąlly 

disabied man in Lombard home, 
7a-7p, M-F. Mušt speak/understand 
English. Light cooking, lifting, mušt 
have own car. £xp helpful. Salary 

based on experience, $8-$9/hr. 
630-267-0003 

leave message & phone number 

72:69. 
Lietuviui, kuris šį pavasarį bai

gia mokslus, sekėsi nekaip: pirmame 
susitikime jis turėjo pasitenkinti 5 
taškais, o antrame — tik dviem. Nors 
ginantis jis darbavosi gerai ir savo 
komandai buvo naudingas — puikiai 
talkininkavo savo ekipos draugams. 

Šį savaitgalį A. Kavaliauskas su 
komanda važiuoja į San Antonio 
miestą, kuriame kovo 22 d. susitiks 
su Memphis universiteto rinktine, 
turinčia kiek geresnį pergalių-
pralaimėjimų santykį (32-3) nei A. 
Kavaliausko komanda (27-6). Jeigu 
šias rungtynes laimėtų Texas A&M, 
ji patektų į Pietinės grupės finalą ir 
kovo 24 d. bandytų laimę prieš Ohio 
State ir Tennessee universi tetų 
rungtynių laimėtoją. 

Grupių nugalėtojai (keturios ko
mandos) tada važiuotų į Atlanta 
miestą, Georgia valstijoje. Gėorgia 
Dome pastate kovo 31 d. vyks pusfi
nalio susitikimai, o jų laimėtojai toje 
didžiulėje salėje varžysis dėl čempio
nų laurų balandžio 2 d. 

Varžybų favoritais laikomi pra
ėjusių metų čempionai iš Floridos 
universiteto. Jie pirmose rungtynėse 
nugalėjo Jackson Sta te 112:69, o 
antrose įveikė Purdue — 74:67. 

Būtų gerai, jei finalas suvestų 
Floridą su lietuvio A. Kavaliausko 
atstovaujama Texas A&M ekipa. 
Tada lietuvių ir Lietuvos vardas pla
čiai nuskambėtų ne tik po JAV bet ir 
visą pasaulį. 

Edvardas Šulait is 

Krepšinio diplomatijos tiltas 
tarp Vašingtono ir Londono 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Dar 2003 metais tuometinio LR 
ambasadoriaus JAV ir Meksikoje 
Vygaudo Ušacko iniciatyva pradėta 
originali tradicija kiekvienų metų 
pavasarį Vašingtone rengti visos 
Amerikos lietuvių krepšinio klubų 
turnyrą, skirtą Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventei paminėti. 

Penkti metai paeiliui šis JAV sos
tinėje pavasarį organizuojamas ren
ginys sutraukia vis daugiau vietinių 
apylinkių mūsų tautiečių bei lietu
viams ir Lietuvai prijaučiančių užsie
niečių, o šiemet tokias neeilines var
žybas praeitą savaitgalį skelbė ati
darytomis kovo 17-ąją jau naujasis 
Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Jungtinėse Valstijose Audrius Brūz
ga, š. m. vasario 27-ąją įteikęs savo 
skiriamuosius raštus JAV preziden
tui G. W. Bush. 

Tuo tarpu Vygaudas Ušackas, pe
reitų metų viduryje sugrįžęs į Europą 
(kur Londone nuo 2006 m. rugpjūčio 
1 d. eina LR ambasadoriaus Jungti
nėje Karalystėje pareigas) neliko 
abejingas populiariausiai tarp lietu
vių sporto šakai ir daug turtinges
nėmis futbolo tradicijomis garsė
jančioje Anglijoje. Jau sausio mėn. 
pradžioje Lietuvos ambasados Di
džiojoje Britanijoje ir Siaurės Airijoje 
atstovai paskelbė „Ambasadoriaus 
taurės 2007" lietuvių krepšinio tur
nyro „Score" centre Londono Leyton 
rajone nuostatus. Iki kovo mėnesio 
užsiregistravo net 22 mūsų tautiečių 
komandos iš visos Anglijos (trečdalis 
- ne Londono), o 23-ia tapo specialiai 
ambasadoriaus iš JAV pakviesti lietu
viai - jų kelionę į Senąjį Žemyną 
parėmė ŠALFASS ir JAV LB Krašto 
valdyba. 

Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimui pažymėti paskirtas kovo 3-4 
d. savaitgalis Londone prasidėjo spe
cialiu studentų iš Lietuvos, besi
mokančių Anglijoje, susitikimu, su
rengtu LR ambasadoje praėjusį šešta
dienį. Susirinkusiems kalbėjo iš Lie
tuvos pakviesti „Sampo banko" val
dybos narys, mažmeninės bankinin
kystės direktorius Marius Vismantas 
bei „Baltic Beverages Holding" prezi
dentas Tomas Kučinskas. Diskusijoje 
dalyvavo apie 100 lietuvių-studentų 
iš įvairiausių Didžiosios Britanijos 
aukštųjų mokyklų, tame tarpe presti
žiškiausiais laikomų Cambridge bei 
Oxford universitetų atstovai, nefor
malų vakaro pratęsimą suorganizavo 
Didžiosios Britanijos Lietuvių jauni

mo sąjunga „Pontefract Castle" bare. 
Kitą rytą - kovo 4-ąją - nuo 9 v. 

ryto visų krepšininkų „Score" centre 
jau laukė varžybų komisaru tapęs LR 
ambasados D. Britanijoje ir S. Airijoje 
konsulinio skyriaus darbuotojas Gied
rius Tamašauskas - netrukus turny
ro dalyvius pasveikino ir sportiniu 
kostiumu vilkintis ambasadorius V 
Ušackas. Taupant laiką rungtynėse 
buvo žaidžiami 2 kėliniai po 10 mi
nučių, o 23 komandos paskirstytos į 4 
pogrupius. Tik grupių nugalėtojai 
galėjo toliau tęs t i kovą dėl gražuolės 
trispalvės Ambasadoriaus taurės. 

Į pusfinalius iškopė 3 Londono 
lietuvių komandos - „Kaunas", „Kai
liai" bei miesto lygoje rungtyniaujan
tis „Lithuanian BC" klubas ir Cam
bridge miestelio, kuriame įsikūręs 
garsusis to paties pavadinimo univer
sitetas, ekipa; ypatingai nepasisekė 
kartu su „Kailiais" vienoje grupėje 
žaidusiai „Žibutės" komandai, kuri 
varžovams pralaimėjo vos 3 taškų 
skirtumu (15-18) ir daugelio žiūrovų 
nuomone ne be teisėjų pagalbos... 

Visgi tolimesnė turnyro eiga pra
noko visų dalyvių ir sirgalių lūkes
čius. Jeigu Cambridge vyrai „Kauną" 
pranoko 39:25, tai „Kailiai" nusileido 
„Lithuanian BC" ekipai tik... po 5-ojo 
papildomo baudos metimo (pagal šių 
varžybų nuos ta tas pratęsimas žai
džiamas nebuvo) - normalus varžybų 
laikas neišaiškino nugalėtojo (22-22). 
Nors ir pradžioje organizatoriai ne
buvo numatę kovos dėl 3 vietos, ta
čiau po dramatiškos pusfinalio varžy
bų pabaigos n u t a r t a tokias varžybas 
surengti: „bronzinius" apdovano
jimus laimėjo Londono „Kailiai", 
nugalėję „Kauną" 28-22. 

Įnirtingos kovos netrūko ir fina
linėse rungtynėse, kur susirėmė „Lit
huanian BC" ir 56 mylias į šiaurę 
nuo Londono nutolusio Cambridge 
miesto lietuvių penketukas - nors 
pirmąjį kėlinį pasirodė pajėgesni 
„Lithuanian B C " atstovai (14-11), 
varžybų antroje pusėje iniciatyvą į sa
vo rankas tvir tai perėmė Cambridge 
vyrai, finalinė sirena užfiksavo jų 
pergalę rezul ta tu 28-21; tu rbūt „Sco
re" arena dar nematė tokio pergalės 
džiaugsmo šokio ir šėlsmo, kurį pa
demonstravo šios ekipos žaidėjai ir 
gausiai jų palaikyti susirinkę gerbėjai 
- tarp 8 „Ambasadoriaus Taurės 
2007" nugalėtojais tapusių Cambrid
ge lietuvių-krepšininkų sveikinę ir 
naudingiausiu turnyro žaidėju išrink
tą Akmenėje gimusį Evaldą Radio-
novą! Nuke l ta j 10 psl. 

čempionų - Cambridge miestelio komanda bei ant ros ir t reč ios vietos 
prizininkai su LR ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje Vygaudu Ušacku. 

E. Misevičienės nuotr. 
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ParaošėEdL Šuteutis 

Stuburo ir skausmo ligos 

FUTBOLO KLUBAS „LITUANICA": ARTĖJA 
NAUJAS SEZONAS IR KLUBO POBŪVIS 
„Lituanicos" futbolo klubą, dar 

žinomą kaip „Liths Soccer Club", 
šiuo metu slegia nemažai bėdų. Jau 
keleri metai klubas negali naudotis 
aikšte prie Pasaulio lietuvių centro 
(PLC), Lemonte, kuri dabar yra pa
naši į niūrias džiungles. Nors aikštė 
ir anksčiau nebuvo gera, bet statant 
Jaunimo rūmais vadinamą naująją 
sporto salę ir iškasus per ją griovį, 
praeivius ji pradeda gąsdinti. 

Gerai, kad netrukus prasidės 
aikštės taisymo darbai, kurie vaizdą 
greitai pakeis, nors naudoti ji turbūt 
bus tinkama tik kitų metų pavasarį. 
Aikštei sutvarkyti reikės apie 20,000 
dol. ir tai dalį darbo atliekant 
patiems klubo žmonėms. 

Apie futbolo aikštės sutvarkymą, 
lėšų rinkimą ir tuo tikslu rengiamą 
pokylį buvo vėl kalbėta klubo valdy
bos narių susirinkime, įvykusiame 
kovo 17 d. PLC posėdžių kambaryje. 
Čia daugiausia laiko buvo skirta 
gegužės 5 d. PLC didžiojoje salėje 
ruošiamam klubo pavasariniam po
kyliui. 

Tokie klubo pokyliai paprastai 
vykdavo rudenį. Tačiau pernai, persi
tvarkius klubo valdybai, pokylis 
rudenį nebuvo suruoštas. Atėjus nau
jam pirmininkui (ju° tap° „trečia-
bangis" žurnalistas Dainius Ruževi-
čius) bei keliems kitiems neseniai 
atvykusiems, klubas ir vėl atsigauna, 
ir neatrodo, kad kapituliuos. 

Posėdžio metu buvo aptarta 

Algirdas Zamalaitis - naujasis LFK „ L i 
tuanicos" iždininkas. Jis ne tik suma
niai tvarko iždą, bet ir ruošia klubo 
internetinį puslapį, taip pat žaidžia 
futbolo komandoje. 

sekmadienius lietuviai rungtyniaus 
prieš „International" ir „Fichte 
Rams". Pradžia — 3 vai. p.p. Iš viso 
bus 8 rungtynės, iš kurių pusė įvyks 
„namuose", pusė — išvykose. 

Nemažai dirba ir klubo iždinin
kas Algirdas Zamalaitis, kuris rūpi
nasi ne vien tik finansiniais reikalais, 
bet ir klubo intemetinės svetainės 
tvarkymu. Svetainę bus galima ap
lankyti gana greitai šiuo adresu: 
www.scliths.com 

Daug pozityvių minčių išsakė ir 
Virgilijus Marčinskas, kuris žaidžia 

Edvardas Šulaitis 

„Li tuanicos" futbolo klubo senųjų veikėjų grupė šio klubo posėdyje kovo 17 d. 
PLC, Lemonte. Iš kairės: A. Clavinskas, G. Bielskus, Ed. Šulaitis, R. Kartavičius. 

pokylio programa — kas, ką ir kaip klubo veteranų komandoje (ji taip pat 
darys. Paaiškėjus, kad brolių Svabų ruošiasi naujam pirmenybių sezo-
orkestras gegužės 5 d. yra užimtas, nui). Jis galvoja, kad naują aikštę rei-
pakviesta grupė „Cigar Band" (ji yra ketų aptverti tvora, o tai finansuoti 
kiek brangesnė, tačiau gerokai di- gal galėtų apsiimti koks nors versli-
desnė — 5 muzikantai). Jau renkami ninkas, už tai gavęs teisę ant naujo-
reklaminiai skelbimai ir sveikinimai šios tvoros pasireklamuoti. Tuo rei-
šio pokylio programiniam leidiniui (jį kalu galima skambinti sekretoriui G. 
redaguos Edvardas Šulaitis) ir tiki- Bielskui tel. 708-430-3055. 
masi, kad jis atneš nemažai pajamų, 
kaip ir anksčiau. Jau priimami už
sakymai (bilieto kaina — 45 dol.), 
kreiptis reikia į Laimą Glavinskienę 
tel. 630-323-6302. 

Valdybos sekretorius Gediminas 
Bielskus pranešė, kad jis ir valdybos 
narys A. Rimeika dalyvavo „Metro
politan" lygos posėdyje. Ten „Litua-
nicai" buvo pasiūlyta viena vieta trijų 
žmonių taryboje. Taip pat gautas ir 
lygos pavasarinio rato tvarkaraštis. 
Visos trys pirmosios rungtynės bus 
žaidžiamos „namuose" — Lemonto 
Bambrick parke. 

Pirmasis susitikimas su „Belgra
de" įvyks balandžio 22 d. Tada du 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
THW DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Crove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Anher Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 77Š-229-996S 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 S I , Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401 , 

Chicago, IL 
Te l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 . 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 

TEL 773-585-9500 

KAUNE RUNGTYNIAUS LIETUVOS 
IR PRANCŪZIJOS RINKTINĖS 

Kovo 24 d. Kauno S. Dariaus ir S. gan aukštos — nuo 100 iki 300 litų. 
Girėno stadione įvyks reto pobūdžio Todėl eiliniai žiūrovai bilietus ne-
rungtynės, kuriose susitiks Lietuvos labai gali įpirkti. 
rinktinė su pasaulio futbolo vicečem
pione — Prancūzija. Tai bus atranki
nis susitikimas dėl patekimo į Eu
ropos čempionatą, nes lietuviai ir 
prancūzai žaidžia toje pačioje at
rankos grupėje. 

Beje, Prancūzijos rinktinės žai
dėjus baugina šaltokas Lietuvos oras, 
nes jie šaltyje žaisti nėra pratę. 
Jautrūs prancūzai išgyvena ir dėl 
maisto, todėl jie iš Prancūzijos at
siveža savo virėją, kuris prižiūrės 

Šios rungtynės futbolo pasaulyje maisto gaminimą Kaune, 
turi išskirtinę reikšmę: nors vienas Prancūzijos rinktinės treneris R. 
Kaune prarastas taškas Prancūzijai Domenech labai susirūpinęs šiomis 
gali brangiai kainuoti. Tuojau įsitiki- rungtynėmis Lietuvoje, nes nemažai 
no pasaulinio garso futbolo galiūnai stipresnių žaidėjų yra traumuoti, tad 
italai ir vokiečiai, su kuriais Lietuva turės žaisti mažiau patyrimo turintys 
sužaidė lygiomis. futbolininkai. -» 

Kaip pranešama, šias rungtynes Tačiau, žinovai teigia, kad per-
rodys apie 30 įvairių valstybių televi- gale turėtų tekti pasaulio vicečem-
zijos kanalų ir Lietuvos futbolo fede- pionams, nors Lietuvos rinktinė ne-
racijai už tai sumokės nemažus pini
gus. Į šį retai pasitaikantį susitikimą 
atvyks apie 600 futbolo mėgėjų iš 

žada lengvai pasiduoti. 
Beje, Prancūzijos futbolo rink

tinė j Kauno oro uostą atskris tik die-
Prancūzijos. Iš šios šalies yra laukia- ną prieš rungtynes. Svečiai apsistos 
ma apie 60 sporto žurnalistų. Kaune viešbutyje „Kaunas", kuriame užsi-
apsistos tik Prancūzijos rinktinė, o 
žiūrovai yra užsisakę viešbučius Vil
niuje. Rašant šias eilutes, bilietų į 
rungtynes dar buvo likę, tačiau jų 
kainos Lietuvos futbolo mėgėjams 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

sakė 38 kambarius. Rinktinės vado
vybė labai yra susidomėjusi ir žaidėjų 
apsauga. 

E.Š. 

PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

£t 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LEN0ER 

http://www.scliths.com
http://www.illinoispain.com
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ŽINOMAS DAINININKES PRISIMENANT 
Atrodo, kad mūsuose tik vienas 

kitas galėtų įvardinti didesnį skaičių 
lietuvių, dainavusių šio krašto lietu
vių ir kitataučių scenose. Dabar apie 
juos retai beužsimenama. Daugelis 
mūsų (JAV) dainininkų rado prieg
lobstį Anapus. Nedaugeliui mūsų ži
nomi jų vardai, pavardės ir jų gyveni
me pasitaikę nutikimai. Nežinome, 
kokiomis aplinkybėmis jie iškeliavo 
Anapus. Dažnais atvejais net nežino
mos jų amžino poilsio vietos. Truputį 
daugiau žinių apie juos galima rasti 
mūsų archyvuose. Regis, kad nede
rėtų tenkintis vien archyvuose saugo
jamomis vertybėmis, pravartu bent 
retsykiais prisiminti Amžinybėn 
išėjusius. 

S. m. balandžio 14 d. „Margučio 
II" pastangomis Jaunimo centre bus 
surengta vakaronė, kuri skirta dviejų 
dainininkių — Sofijos Adomaitienės 
ir Prudencijos Bičkienės — prisimini
mui. Puikus sumanymas! Šio ren
ginio sumanytojams priklauso padė
ka. Bus gera proga susipažinti su šių 
dainininkių gyvenimu, pasiekimais 
bei ju atliktais darbais. 

Štai keletą žodžių apie šias dvi, 
kai kurių dar neužmirštas, kitų pri

mirštas, o dar kitų (neseniai čia apsi
gyvenusių) visai nežinomas daini
ninkes. 

Sofija Adomaitienė (mecosopra
nas) kitados dainavo Kauno ir Vil
niaus valstybinėse operose. Taip pat 
ji atliko keletą pagrindinių vaidmenų 
muzikos ir dramos veikaluose. Poka
rio metais Vokietijoje ji dainavo ne tik 
pabėgėlių stovyklose susispietu
siems lietuviams, bet latviams, es
tams, taip pat amerikiečių, anglų ir 
prancūzų kariams. 

Atvykusi į JAV apsigyveno Gary, 
Indianoje ir čia įsijungė į muzikinį ir 
kultūrinį gyvenimą. Amerikiečių or
ganizacijų kviečiama, skaitė paskai
tas apie Lietuvos praeitį, laisvės ne
tekimą ir lietuvių lūkesčius. Taip pat 
daugelį kartų koncertavo JAV ir Ka
nados lietuvių telkiniuose. 

Ilgainiui ėmė reikštis kitose sri
tyse. Įsijungė į Lietuvių scenos dar
buotojų sąjungą. Vėliau tapo šios or
ganizacijos pirmininke. Jai vadovau
jant, scenos rampą išvydo keliolika 
lietuvių ir kitų autorių dramos veika-
lų. 

Prudencija Navickaitė-Bičkienė 
(lyrinis sopranas) 1939—1944 m. stu-

Sc'^ste So*v lomaitienė VVHFC („Marg i j o j e. 

Solistė Prudencija Navickaitė-Bičkienė. 
John Allan nuotr. 

dijavo ir baigė Vilniaus muzikos kon
servatoriją. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. Čia tęsė muzikos studijas. 
1948 m. baigė Haendel konservatori
ją Muenchen. Gyvendama Vokietijoje 
koncertavo lietuvių pabėgėlių stovyk
lose. 

1949 m., atvykusi į JAV dirbo fi
zinį darbą ir laisvalaikiu dainuodavo 
lietuvių organizacijų rengiamuose 
koncertuose. 1956 m. balsą lavino 
Romoje, Italijoje. Grįžusi į JAY daly
vavo konkursuose, pelnė Indianos 
valstijos geriausios dainininkės var
dą. Dainavo Lyric Opera of Chicago 
chore, kartais atlikdama mažesnes 
solo partijas. Beje, studijuodama Ita
lijoje, Milano teatre debiutavo Tosca 
vaidmeniu. 

Grįžusi į JAV dainavo „Tosca" 
Cincinatti miesto operoje. Įsijungusi į 
Čikagos lietuvių operos veiklą, atliko 
pagrindinius vaidmenis G. Verdi ope
roje „Tosca" ir B. Markaičio kantatos 
„Vilniaus varpai" pastatymuose. Tos
ca vaidmenį atliko ir Čikagos lenkų 
surengtame spektaklyje. 

Prudencija Bičkienė daug kartų 
koncertavo Čikagoje ir kituose JAV 
bei Kanados lietuvių gyvenamuose 

miestuose. Jos dainavimo- klausėsi 
Pietų Amerikos ir Europos lietuviai 
bei kitataučiai. 

Ji aktyviai dalyvavo JAV LB ir 
kitų lietuvių organizacijų veikloje. 

Čia rašančiojo nuomone, retsy
kiais išskirtiniau prisiminti ir pa
gerbti Amžinybėn iškeliavusius mu
zikus, dainininkus, dailininkus bei 
kitus kultūrininkus lyg ir būtų mūsų 
pareiga. Prisiminimų vakarų organi
zavimas, nebūtinai apvalesnių sukak
čių progomis, tiktų Lietuvių Bend
ruomenės organizacijoms. 

Balandžio 14 d., šeštadienį, 6 vai. 
v. prisiminsime solistes Sofiją Ado
maitienę ir Prudencija Bičkienę, ku
rių vokaliniai sugebėjimai džiugino 
mus daugelį metų. Vakaronė vyks 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. 
Meninę programą atliks smuikininkė 
Dainora Petkevičiūtė ir solistė Nijolė 
Penikaitė, akompanuos muzikas Ma-
nigirdas Motekaitis. Rengia „Mar
gutis II". 

Naudotasi LTSC archyvuose sau
gojama medžiaga. 

Petras Petrutis 

MALDOS, KAD LIETUVIŲ PARAPIJOS NEBŪTŲ UŽDAROMOS 
Romos Katalikų federacijos suva

žiavimo metu buvo kalbama apie lie
tuviškų parapijų uždarymą. Suvažia
vimo dalyviai nutarė raštu kreiptis į 
vyskupijas ir kardinolus, kad nebūtų 
uždaromos bažnyčios, statytos už lietu
vių pinigus. Čikagos Romos katalikų 
federacijos skyrius iškėlė mintį, kad 
reikia suruošti pamaldas, parodant 
svetimtaučiams ir kardinolams lietu
vių prisirišimą prie savų bažnyčių. 

Viena didžiausių lietuvių statytų 
bažnyčių yra Marąuette Park pašo
nėje esanti Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčia, kurioje yra atnašau
jamos šv. Mišios lietuvių kalba. Dau
geliui buvusių parapijiečių išsikėlus 
gyventi kitur, kitiems išėjus į Amži
nybę, lietuvių bažnyčiose lankytojų 
sumažėjo. Tuo pasinaudoja vyskupai 
ir kardinolai, jas uždarydami. Šių įs
taigų valdytojai parapijiečių komite
tams yra pasakę, kad jei tikintieji 

nelankys savų bažnyčių ir jų neiš
laikys savo ištekliais, jas reikės už
daryti. Tačiau atrodo, kad New York 
Aušros Vartų parapija buvo uždaryta 
dėl brangaus žemės ploto, o ne dėl ti
kinčiųjų trūkumo. 

Romos katalikų federacijos Čika
gos skyriaus valdyba, susisiekusi su 
Čikagoje ir jos apylinkėje esančiomis 
parapijomis, kur dar yra atnašauja
mos šv. Mišios lietuvių kalba, kalbino 
surengti susikaupimo pamaldas, pra
šant Aukščiausiąjį padėti išsaugoti lie
tuviškas parapijas visoje Amerikoje. 

Susitarus su Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos klebonu kun. 
Anthony Markumi ir vikaru kun. dr. 
Arvydu Žygu kovo 10 dieną, 3 vai. p. 
p. buvo surengtos susikaupimo ir 
prašymo pamaldos. Šioms pamal
doms vadovavo kun. A. Zygas ir kun. 
Jaunius Kelpšas, einąs vikaro parei
gas lietuvių statytoje Švč. Mergelės 

Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje (Brighton Park). 

Pamaldų metu kun. A. Zygas 
paaiškino, kodėl yra uždaromos baž
nyčios, daugelį metų tarnavusios lie
tuviams ir kitiems tikintiesiems. 
Svarbiausia priežastis — šių bažny
čių nelankymas, nedalyvavimas para
pijų veikloje ir mažas prisidėjimas 
prie parapijų išlaikymo. Parapijos iš
laikomos tik parapijiečių aukomis. 
Bažnyčios, esančios vyskupijose, taip 
pat reikalauja prisidėjimo. Vyskupijų 
knygvedžiai parapijų komitetams yra 
aiškiai pasakę — jeigu parapijiečiai 
nesilanko savose bažnyčiose ir jų ne
remia, nieko kito nelieka, kaip jas už
daryti ar perleisti kitų tautybių tikin
tiesiems. Kun. A. Zygas pabrėžė, kad 
mes patys, tikintieji, uždarome savą
sias parapijas, jose nesilankydami ir 
mažai prisidėdami prie išlaikymo. 
Uždarius bažnyčias, nieko nepadės 

laiškų rašymas, demonstracijos ar pi-
ketavimai. Reikia būti savų bažnyčių 
nuoširdžiais lankytojais ir rėmėjais. 

Pamaldų metu giesmes giedojo 
muzikės Jūratės Grabliauskienės va
dovaujamas parapijos choras ir para
pijos solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Šių solistų ir choristų gies
mės skatino dalyvius pagalvoti, ar 
mums brangios lietuvių statytos baž
nyčios. 

Renginio komitetas yra dėkingas 
kunigams: A. Žygui ir J. Kelpšui, su
rengusiems prašymo pamaldas. Dė
kingi yra taip pat klebonui A. Mar
kui (negalėjusiam dalyvauti dėl li
gos) už leidimą suruošti pamaldas. 

Rengėjus nuliūdino mažas daly
vių skaičius. Nebūkime abejingi lie
tuviškoms bažnyčioms, lankykime 
jas, kad jų nereikėtų uždaryti. 

Antanas Paužuolis 
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KREPŠINIO PASAULYJE 

Krepšinio diplomatijos tiltas 
tarp Vašingtono ir Londono 

Atkelta iš 8 psl. 
„Krepšinyje lietuviai demons

truoja savo ryžtą, taiklumą bei ko
mandinį žaidimą, - turnyro uždary
mo ceremonijoje kalbėjo LR amba
sadorius Jungtinėje Karalystėje V 
Ušackas - o visa tai jungia vienybė, 
be kurios neįmanoma pasiekti aukštų 
rezultatų. Mūsų tautos jėga taip pat 
slypi vienybėje", įteikdamas prizinin
kams apdovanojimus sakė Lietuvos 
diplomatas. Krepšinio turnyro daly
vius ir žiūrovus taip pat pasveikino 
Vilkaviškio vyskupijos vadovas vysk. 
Rimantas Norvilas, o „Sampo banko" 
ir „Lietuvos avialinijų" atstovai įtei
kė nugalėtojams savo įmonių įsteig
tus prizus. 

Praėjusio sekmadienio Kovo 11-
osios šventė buvo užbaigta vakarone 
tame pat „Score" centre konferencijų 
salėje, į kurią visus pakvietė Vygau-
das Ušackas su žmona Loreta, o 

svečius linksmino Londono lietuvių 
tautinių šokių ansamblis „Suduto", 
visi vaišinosi D. Britanijos Lietuvių 
sąjungos moterų paruoštomis lietu
viškomis vaišėmis ir iš Lietuvos 
atvežtu „Švyturio" alumi. 

LR ambasador ius Jungt inėje 
Karalystėje V Ušackas ir pagrindinis 
turnyro organizatorius G. Tamašaus
kas tikisi, kad toks turnyras bus ren
giamas Londone kiekvieną pavasarį, 
o dar vieno lietuvių neseniai įkurto 
krep šinio klubo „Gintaras" (beje, 
2006-2007 metų sezone sėkmingai 
dalyvaujančio Rytų Londono krepši
nio lygoje) vadovas, jau 12 metų Ang
lijoje gyvenantis Kęstutis Dobrovols
kis šio straipsnelio autoriui pranešė, 
kad nuo ateinančio rudens planuoja
ma pradėt i vykdyti ir šiuo metu 
besikuriančios Didžiosios Britanijos 
lietuvių krepšinio lygos (sutrumpin
tai BLKL) pirmąjį čempionatą. 

JAV lietuvių krepšinio komanda. E. Misevičienės nuotr. 

©s sporto žinios iš Lietuvos 

Lietuvos jaunių ledo ritulio rinktinė 
I vietoje 

Lietuvoje auga ledo ritulio sporto 
šakos meistriškumas. Anksčiau teisę 
žaisti I divizione buvo išsikovojusios 
Lietuvos vyrų ir 20-mečių rinktinės. 
Dabar tą pasiekė ir Lietuvos jaunių 
(iki 18 metų) komanda. 

Lietuvos jaunieji sportinininkai 
II diviziono „B" grupės varžybose 
tarp 6 valstybinių rinktinių iškovojo 
pirmą vietą ir pelnė kelialapį į I 
divizioną. Paskutiniame susitikime 
įveikę Pietų Korėjos atstovus 5:2, 
lietuviai pirmą kartą istorijoje žais 

aukštesnėje grupėje. 
Lietuvos r inktinė aplenkė P Ko

rėją, Kroatiją, Australiją, Rumuniją 
ir Serbiją (pastaroji liko paskutinė). 
Lietuvos reprezentacinei komandai 
vadovavo vyr. treneris Gracijus Gir-
dauskas. 

Pažymėtina, kad Lietuvos rink
tinės žaidėjai buvo gerokai jaunesni 
už savo varžovus — dalis jų turėjo tik 
16 ar mažiau metų, tačiau tas nekliu
dė įveikti 18-mečių iš kitu valstybių. 

E.Š. 

V Ivanauskas nebebus „Hearts" 
vyriausiuoju treneriu 

Verslininko iš Lietuvos Vladi
miro Romanovo valdomas Edinburgo 
„Hearts" klubas antradienį oficialiai 
paskelbė, jog Valdas Ivanauskas abi
pusiu sutarimu paliko komandos vy
riausiojo trenerio postą. 40-metį lie
tuvį pakeitė buvęs Maskvos CSKA 
(Rusija) komandos treneris Anatoli
jus Korobočka. Jis Škotijos komandai 
vadovauja jau tris savaites. 

Treneris iš Lietuvos „Hearts" 
komandai vadovavo nuo 2006 metų 
kovo. Praėjusį sezoną „Hearts" tapo 

Škotijos vicečempionu bei iškovojo 
šalies taurę. 

„Didžiuojuosi, kad buvau 'Hearts' 
vyriausiuoju treneriu. Aš, kaip jau
nas treneris, įgijau daug įdomios pa
tirties", - pasi traukdamas sakė V 
Ivanauskas . Klubo vadovybės tei
gimu, V Ivanauskas vyriausiojo tre
nerio postą paliko savo noru. 
„Hea r t s " šiuo metu Škotijos pir
menybėse užima ketvirtąją vietą. 

ELTA 

A t A 
DR. GENOVAITEI MAČIŪNIENEI 

išsiskyrus iš artimųjų tarpo, jos vyrą dr. ALGIRDĄ, jų 
vaikus DANUTĘ, GRAŽINĄ, JŪRATĘ ir ROBERTĄ su 
šeimomis, giliai užjaučiame ir liūdime kartu. 

Angelė Kraučeliūnienė 
Danutė Kraučeliūnaitė-Slenienė su šeima 
Rimutė Kraučeliūnaitė-Jucienė su šeima 

Beisbolas J 
JAUNIEJI BEISBOLININKAI APIE BŪSIMĄ 

KELIONĘ Į JAV 
Artėja Vilniaus „Sporto vilkų" 

klubo jaunimo (13-14 m. amžiaus) 
komandos atvykimo į JAV data — 
kovo 28-oji diena. Kaip jau rašėme, tą 
dieną 19 asmenų grupė (žaidėjai, 
vadovai ir lydintys asmenys) atskris į 
Čikagos O'Hare oro uostą, o iš ten 
dar tą pačią dieną vyks į St. Louis, 
MO, kur išbus iki balandžio 8 d. 
Tuomet, prieš sugrįždami į namus, 
svečiai iš Vilniaus porą dienų praleis 
Čikagoje (nuo balandžio 8 iki 10 d.). 

Čia norisi pasidalinti keliais jau
nųjų beisbolininkų atsakymais į klau
simą: „Ko tikitės iš kelionės į Ame
riką?" 

Tomas Sereičikas taip rašo: 
„Amerika — svajonių šalis. Daugelis 
vaikų svajoja aplankyti Ameriką. 
2006 m. man pavyko aplankyti sva
jonių šalį didelio noro, alinančių 
treniruočių ir trenerio dėka. Išvykos 
metu žaidėme 14 rungtynių su Ame
rikos klubais, iš kurių 9 laimėjome. 
Gyvenau draugiškose amerikiečių 
šeimose, jaučiausi lyg namuose. Di
delį įspūdį paliko apsilankymas Dis
neilende ir prie Auksinių vartų tilto. 

Šių metų kelionė, tikiuosi, bus 
dar įdomesnė. Žaisime daugiau rung
tynių. Labai norėčiau, kad mane pas
tebėtų profesionalai. Norėčiau pa
žiūrėti profesionalių beisbolo žaidėjų 
rungtynes, pagauti „homrano" ka
muoliuką tribūnose, susirasti naujų 
draugų, gerai praleisti laiką ir laimin
gai su komanda grįžti į Lietuvą". 

Komandos draugas Jus t inas 
Mačiul is pasakoja kiek plačiau: 
„Visada norėjau nuvykti į Ameriką, 
ją pamatyti ir pagaliau suprasti, 
kodėl tiek daug lietuvių ten važiuoja. 
Pirmą kartą skrendu lėktuvu, todėl 
labai įdomu, koks gi tai jausmas. 
Aišku, dabar truputėlį baisoka apie 
tai galvoti, nors mama sako, jog tai 
visai nebaisu ir nėra čia ko bijoti. 
Žinau, kad nuskridę į Ameriką, ap
lankysime kelis miestus. Bus įdomu 
juos pamatyti, sužinoti, kuo jie ski
riasi nuo mūsų miestų. Ten nuvykęs 

norėčiau susipažinti ir susidraugauti 
su kitais vaikais. Su jais bendrauti ir 
žaisti, treniruotis. 

Šios kelionės tikslas yra žaisti 
beisbolą. Todėl, kaip ir visi kiti, no
rėčiau sužaisti gerai. Kaip visada, bus 
jaudulys prieš rungtynes, bet reikia 
tiesiog žaisti. 

Ne per seniausiai buvome nu
vykę į Lenkiją, todėl norėjau pažiū
rėti, ar patobulėjau per treniruotes. 
Tikiu, kad mes esame stipri koman
da. [...] Nenorėčiau, kad nuvykus į 
Ameriką, mus užkluptų ligos, juk 
kiekvienas esame reikalingas savo 
komandai, ir nelinkėčiau to savo 
priešininkams. Smarkiai dirbom, kad 
pasirodytumėme Amerikoje kuo ge
riau, juk niekas nenori žaisti su silp
nais varžovais. Nelaikau mūsų silp
nais, nes dirbom tikrai labai daug. 

Amerikoje turėsime ir laisvalai
kio, todėl tikiuosi, kad jį praleisime 
smagiai ir įdomiai. Kiekviena diena, 
praleista Amerikoje, ir kiekviena 
nauja pažintis, tikiuosi, man bus 
naudinga ir ateičiai...". 

Delegacijos vadovas, įvairių jau
nimo komandų treneris Virmidas 
Neverauskas, priklausantis ir Lie
tuvos beisbolo vadovybei, mums rašo, 
jog prieš išvyką į Ameriką turės dar 
gerokai padirbėti namuose. Jis teigia: 
„pasižymime ne tik aikštelėse, bet 
turime pripažinimą ir tarp beisbolo 
žmonių Europoje bei pasaulio organi
zacijose. Mums yra patikėta kovo 21-
24 dienomis Vilniuje surengti Euro
pos beisbolo kongresą-suvažiavimą, 
kuris vyksta kartą per metus". 

Taigi Čikagoje gyvenantiems 
mūsų sporto (ypač beisbolo mėgė
jams) bus galimybė susitikti ir pa
matyti šios Amerikoje labai populia
rios sporto šakos atstovus — jaunuo
sius vilniečius, kurie norėtų sužaisti 
rungtynes ir Čikagoje. Tik, gaila, jog 
čikagiečiai lietuviai beisbolo nežai
džia. Gal jiems bus surasta ameri
kiečių komanda? 

Edvardas Šulaitis 

Įvairios sporto žinios iš Lietuvos 

Lietuvos šokėjai Rumunijoje tapo prizininkais 
Rumunijos sostinėje Bukarešte 

vykusių Tarptautinės sportinių šokių 
federacijos pasaulio reitingo varžybų 
klasikinių šokių programoje Lietuvos 
atstovai Donatas Vėželis ir Lina 
Chatkevičiūtė (Kauno „Sūkurys") 
užėmė antrąją vietą. Kita mūsiškių 
pora - Denisas Kutepovas ir Aistė 
Stragytė buvo penkti. 

Nugalėjo italai Federico di Toro 
ir Genny Favero. Varžybose dalyvavo 

66 poros iš 9 šalių. 
Lotynų Amerikos šokių progra

moje Justas Kučinskas ir Agnė Mali
nauskaitė („Sūkurys") užėmė trečią
ją vietą. Pirmąsias dvi vietas užėmė 
Rusijos poros - Michailas Kolomiecas 
ir Ana Gudino bei Vladimiras Karpo
vas ir Margarita Novickaja. 

Varžybose dalyvavo 67 poros iš 
13 šalių. 

ELTA 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•JAV LB Cicero apylinkės meti
nis susirinkimas šaukiamas kovo 25 
d., sekmadienį, tuoj po 9 vai. r. šv. Mi
šių. Susirinkimas vyks šv. Antano 
parapijos patalpose, kavinės kamba
ryje. Dienotvarkėje: valdybos prane
šimas, metinė finansinė ataskaita, 
pastabos bei diskusijos, naujos valdy
bos rinkimai. Visi Cicero lietuviai bei 
priemiesčių gyventojai kviečiami gau
siai dalyvauti susirinkime. Prieš susi
rinkimą pasivaišinsite kugeliu. 

•Kovo 30 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks Irenos Šapar-
nienės parodos „Verbos ir spalvos ant 
šilko" atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

•Balandžio 1 d., Verbų sekma
dienį, po 10:30 vai. r. šv. Mišių jėzuitų 
koplyčioje visi kviečiami į Jaunimo 
centro kavinę. Moterų klubo geriau
sios šeimininkės ruošia tradicinius 
priešvelykinius pusryčius. Bus gau
sus pasirinkimas skanių maisto pa
tiekalų, meniškai išmargintų margu
čių. Visi laukiami. Apsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą. 

•Verbų sekmadienį, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
valdyba. 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, vyks IV JAV lie
tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at-

likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės) nuo 4 
metų iki 28 metų amžiaus. Visi 
atlikėjai paruošia 2 kūrinius, kurių 
vienas — lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. Dau
giau informacijos tel. 630-620-9904 
(palikti žinutę); 708-691-9114 (inst
rumentalistams); 708-691-7098 (vo
kalistams). Festivalio rėmėjai: tėvai 
jėzuitai, laikraštis „Bičiulystė", Ame
rikos lietuvių televizija. Festivalio 
rengimo komitetas kviečia ir Jus tap
ti šio festivalio rėmėjais. 

•Tėvelių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje prasideda mo
kinių registracija 2007-2008 mokslo 
metams. Kovo 31 d. vyks jau besimo
kančių mokinių ir jų sesučių bei bro
liukų registracija, o balandžio 28 d. — 
naujų mokinių registracija. Kvie
čiame tėvelius laiku užregistruoti 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą. 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl Lietuvoje šiais metais 
vykstančios dainų šventės, pakeistas 
mokytojų tobulinimosi kursų laikas. 
Kursai Dainavoje šiais metais vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba ei. paštas: 

audronee@gmail.com 

•Kviečiame dalyvauti Gavėnios 
akcijoje, šelpiant labdaros organizaci
ją „Lietuvos Caritas". „Caritas" ženklu 
pažymėtos dėžutės piniginėms au
koms yra Pal. J. Matulaičio misijos 
vestibiulyje ant stalo. Aukas prašome 
atnešti balandžio 15 d. 

•Kovo 10 d. dienraščio skyriuje 
„Mūsų šeimos" paraše po nuotrauka 
įsivėlė klaida. Reikia skaityti: V R. 
Udrienės vaikaitės yra: Sofija Udrytė 
(Almio dukra) ir Arija McGintytė 
(Baltijos Udrytės dukra). Atsiprašo
me Udrių šeimos ir skaitytojų už įsi
vėlusią klaidą. 

Zenonas Prūsas , gyv. Chillicothe, OH, ne tik „Draugo" skaityto
jus džiugina savo įdomiais straipsniais, bet kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką dienraščio paramai. Labai dėkui. 

Paulinai Mikštas, Oak Lawn, IL, patiko „Draugo" išleistas 2007 
m. kalendorius — ji atsiuntė 50 dol. auką. Širdingas ačiū. 

Peter Petra i t is , South Richmond Hill, NY, už „Draugo" kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Albinas Smolinskas iš Orland Park, IL, pasirūpino, kad „Drau
gas" jo namus lankytų dar vienerius metus, kartu atsiųsdamas 50 dol. 
auką. Labai dėkui. 

Ina Kasis, Orland Park, IL, kartu su prenumeratos mokesčiu, at
siuntė „Draugui" 80 dol. auką. Dėkojame už dosnią paramą. 

Victoria Dėdinienė, gyv. Sunny Hills, FL, atsilygino už „Draugo" 
prenumeratą ir dar pridėjo 50 dol. auką. Širdingai dėkojame. 

„Tikrai džiaugsmingai sutikau kalendorių su gimtinės vaizdais, ku
riuos regiu tik sapne. Ačiū! Tegyvuoja 'Draugas' ir nepailstantys jo dar
buotojai" , — rašo Antanina Lauraitienė iš Plainfield, IL, už kalen
dorių atsiuntusi 60 dol. auką. Dėkui už malonius žodžius ir paramą dien
raščiui. 

kultūros muziejuje 
6500 S. Pulaski Rd„ 
Chicago, It 60629 

TeL 773 582-6500 

Kovo 24 dieną, šeštadienį, 11 vai. r. 
kviečiame atvykti į Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Dailininkės Rasa 

Ibianskienė ir Virginija Morisson padės sukurti 
meniškus margučius, 

kurie papuoš Šv. Velykų stalą ir bus puiki dovana svečiams ir artimiesiems. 
Atsineškite svogūnų lukštais dažytų, kietai virtų kiaušinių. Skutinėjimo 
peiliukais ir instrukcijomis aprūpins muziejus. 

Registruotis telefonu 773-582-6500. 

Parodos, spektakliai.. 
EIFMAN BALETO GASTROLĖS 

Čikagoje kovo 24-30 dienomis 
gastroliuoja garsusis Boris Eiftnan ba
letas iš Rusijos. Spektakliai vyksta 
Auditorium Theatre, 50 E. Congress 
Parkway, Chicago, IL 60605. 

Bilietus galite įsigyti paskambinę 
tel. 312-902-1502 arba www.ticket-
master.com 

CHORINĖS MUZIKOS 
MĖGĖJAMS 

Jei mėgstate chorinę muziką, siū
lome šj sekmadienį nueiti į Art Ins
titute of Chicago, Fullerton Hali, 111 
S. Michigan Ave., Chicago, kur vyks 
Čikagos vaikų choro koncertas. Pra
džia — 2 vai. p.p. Bilietai — 10-15 dol. 

Bilietus galite užsisakyti tel. 312-
575-8000 arba nusipirkti prie įėjimo 
durų. Nepraleiskite progos tuo pačiu 
apžiūrėti muziejuje vykstančių paro-
dų.-

PRANCŪZŲ MENAS 
ČIKAGOJE 

„Nuo Cezanne iki Picasso" — tai 
paroda atvežta iš Paryžiaus. Iki gegu
žės 12 d. ši paroda vyks Art Institute 
of Chicago. Parodoje pamatysite daug 
žinomų meistrų drobių. Ten pat vei
kia ir kita įdomi paroda — ,,Eugene 
Delacrobc ir Šiaurės Afrika". Tel. pa
siteiravimui: 312-930-4040 

CIRKO ARTISTAI 
IŠ KINIJOS 

Paramount Arts Center, 23 E. 
Galena Blvd., Aurora, cirko mėgėjus 
džiugins akrobatai, gimnastai, iliuzio-
nistai iš Kinijos. Tel. pasiteiravimui: 
630-896-6666. 

LĖLIŲ TEATRAS 
RODO SHAKESPEARE 

Mėgstate YVilliam Shakespeare ir 
domitės jo kūryba? Jums įdomu bus 
pažiūrėti spektaklį „Macbeth", ku
riame vaidina Milano (Italija) Carlo 
Coli e Figli lėlės. Spektaklis rodomas 
Chicago Shakespeare on Navy Pier 
Theatre. Tel. pasiteiravimui: 312-
595-5600. 

PARODOS ČIKAGOS MOKSLO 
IR TECHNIKOS MUZIEJUJE 

Jei dar nematėte parodos „Body 
Slices" ir „Body Worlds 2"— pasku
bėkite, mat pirmoji Museum of Scien
ce and Industry (5700 S. Lake Shore 
Dr.) vyks iki balandžio 7 d., antroji — 
iki balandžio 29 d. Tame pačiame mu
ziejuje vyksta paroda „Robots Likę 
Us", kuriame pamatysite jau pirmuo
sius bandymus sukurti mašinas, pa
dedančias žmogui. Tel. pasiteiravi
mui: 773-684-1414. Lankymo valan
das galite rasti tinklalapyje: 

www.msichicago.org. 

>* D r a u g o * k n y g y n ė l y j e 

M 

Artėja Velykos. Norite pasveikinti draugus, pažįstamus? Galite nu
siųsti Jiems gražų atviruką.- „Draugo" knygynėlyje Išsirinksite Jums 
labiausiai patikusi. Jų čia - tikrai didelis pasirinkimas. 
Atviruko su voku kaina - 1 dol. 

Draugo* knygynėlio adresas: 4S45 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

mailto:audronee@gmail.com
http://www.ticket-
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